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 § XX KS/2021:3 

 Salems kommuns årsredovisning 2020
Av kommunens övergripande mål är sju uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Gällande 
kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är tre av fyra mål helt uppfyllda, det 
fjärde målet är delvis uppfyllt, den sammanvägda bedömningen är att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning. 

Årets resultat uppgår till 50,5 miljoner kronor. Resultatet exklusive VA, jämförelsestärande 
poster uppgår till 36,9 miljoner kronor, vilket är 30,7 miljoner kronor bättre än årets budget 
på 6,2 miljoner kronor. 
De större avvikelserna i förhållande till budget är: 

● V
erksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar har en positiv avvikelse om 44,3 
miljoner kronor, vilket främst hänförs till försäljning av mark och intäkter från staten 
på grund av pandemin.

● I 
posten avskrivningar finns en nedskrivning av fastighet med 3,3 miljoner kronor.

● F
inansnettot har varit tre miljoner kronor lägre än budget och det beror på negativa 
effekter på pensionsportföljen på grund av försäljningar till följd av pandemin (-3,1 
miljoner) och lägre kostnader för räntor på grund av en lägre investeringstakt än 
planerat samt att ränteläget varit fördelaktigt. 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 316,7 miljoner kronor och utfallet blev 93,4 miljoner 
kronor, en avvikelse på 223,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom miljö- och 
samhällsbyggnad och beror främst på förseningar inom exploateringsprojekt samt att 
byggnationen av ny skola i Fågelsången är försenad. 

Soliditeten blev 38,8 procent år 2020, vilket är bra jämfört med länssnittet 2019 som var 26,3 
procent. 

Ärendet beskriv i tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2021, samt i ordförandeförslag daterad 
den 6 april 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 47/2021

1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2020.

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2020 till 2021 års 
    investeringsbudget:
    a) Kommunstyrelseförvaltningen, 4 511 tkr
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    b) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 207 626 tkr
     c) Socialnämnden, 2 123 tkr

Totalt 214 260 tkr

3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2020 till 2021 års 
   driftbudget till (tkr):

a) B
arn- och utbildningsnämnd, - 2 208 tkr avseende överföring av kommunala 
  grundskoleenheters underskott.

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen.

5. Kommunfullmäktige beslutar att 20 200 tkr avsätts till resultatutjämningsreserven.

6. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av upplåningsramen för 2021 om 
    170 miljoner kronor.

______________________

Delges:
Ekonomienheten 
Kommunikation
Alla nämnder
Arkiv
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KS § 47 KS/2021:3 - 042

Salems kommuns årsredovisning 2020

Av kommunens övergripande mål är sju uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Gällande 
kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är tre av fyra mål helt uppfyllda, det 
fjärde målet är delvis uppfyllt, den sammanvägda bedömningen är att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning. 

Årets resultat uppgår till 50,5 miljoner kronor. Resultatet exklusive VA, jämförelsestärande 
poster uppgår till 36,9 miljoner kronor, vilket är 30,7 miljoner kronor bättre än årets budget 
på 6,2 miljoner kronor. 
De större avvikelserna i förhållande till budget är: 

● V
erksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar har en positiv avvikelse om 44,3 
miljoner kronor, vilket främst hänförs till försäljning av mark och intäkter från staten 
på grund av pandemin.

● I 
posten avskrivningar finns en nedskrivning av fastighet med 3,3 miljoner kronor.

● F
inansnettot har varit tre miljoner kronor lägre än budget och det beror på negativa 
effekter på pensionsportföljen på grund av försäljningar till följd av pandemin (-3,1 
miljoner) och lägre kostnader för räntor på grund av en lägre investeringstakt än 
planerat samt att ränteläget varit fördelaktigt. 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 316,7 miljoner kronor och utfallet blev 93,4 miljoner 
kronor, en avvikelse på 223,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom miljö- och 
samhällsbyggnad och beror främst på förseningar inom exploateringsprojekt samt att 
byggnationen av ny skola i Fågelsången är försenad. 

Soliditeten blev 38,8 procent år 2020, vilket är bra jämfört med länssnittet 2019 som var 26,3 
procent. 

Ärendet beskriv i tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2021, samt i ordförandeförslag daterad 
den 6 april 2021. Ordförandeförslaget finns med som en bilaga till protokollet (se bilaga 1).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2020.

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2020 till 2021 års 
    investeringsbudget:
    a) Kommunstyrelseförvaltningen, 4 511 tkr
    b) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 207 626 tkr
     c) Socialnämnden, 2 123 tkr
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Totalt 214 260 tkr

3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2020 till 2021 års 
   driftbudget till (tkr):

a) B
arn- och utbildningsnämnd, - 2 208 tkr avseende överföring av kommunala 
  grundskoleenheters underskott.

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen.

5. Kommunfullmäktige beslutar att 20 200 tkr avsätts till resultatutjämningsreserven.

6. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av upplåningsramen för 2021 om 
    170 miljoner kronor.

______________________

Sändlista















































































































































Bilaga - 2 ( a )

Investeringar - per projekt - begärt överföringar till år 2021

Projekt
Budget Jan - Dec 

2020 
Utfall Jan - Dec 

2020 
Begärt överföring 

till 2021
4114 - Investeringsreserv (belysningsstolpar, busshålsplats) -2 500 -2 300 0

4115 - Utbyte stomnät Salems kommuns fastigheter -500 -500 0

4116 - Inventarier KS -100 -79 0

4141 - Hypergene Beslutsstöd Räkenskapssammandrag 5år -500 0 0

4148 - KSF EE Agresso versionsuppgradering -650 0 650

4153 - Nytt lönesystem -1 000 -819 0

4164 - IT-pott generell (trådlöst, radiolänk, mobiler etc.) -1 100 -502 598

4166 - IT. Infrastruktur-AD2000 ersätts med AD senaste gen. -300 -303 -3

4179 - E-arkiv -700 0 700

4180 - Nytt intranät -950 -150 800

4186 - Datortäthet FSK -1 069 -146 923

4187 - Datortäthet grundskola -210 0 210

4188 - Systemstöd för projektverksamhet -607 -257 350

4189 - IT - Ökat redundans -500 -320 180

4191 - IT - förskolor -103 0 103

Kommunstyrelseförvaltning - summa  ( tkr.) -10 789 -5 376 4 511

Bilaga - 2 ( c )

Investeringar - per projekt - begärt överföringar till år 2021

Projekt
Budget Jan - Dec 

2020 
Utfall Jan - Dec 

2020 
Begärt överföring 

till 2021
4701 - Soc. Ny- och återanskaffning av inventarier -600 -380 0

4708 - Soc Larm Salarp äldreboende reinvestering -109 -41 68

4709 - Soc TES planeringsverktyg -100 0 100

4713 - Soc. Möbler - SÄBO -1 439 -923 516

4724 - Soc Ny teknik ÄO, kamera nattillsyn -689 0 689

4729 - Salarps kök matvagnar -125 -190 0

4730 - Ombyggnad Säbyhemmet -350 0 350

4731 - Torparstigen: innerväggar, arbetsbod -400 -482 0

4733 - Inventarier till ny servicebostad -300 -264 0

72032 - Salarp + Skönviksgården / Tekn. hjälpmedel -400 0 400

Socialnämnden - summa  ( tkr.) -4 512 -2 279 2 123



Bilaga - 2 ( b )

Investeringar per projekt - begärt överföringar till år 2021

Projekt Nr
Budget 2020  (inkl 
överföringar fr 
2019)

Utfall Jan - 
december 2020 
(uppdaterat 21-
01-25)

Överföring 
budgetöverskott 
till år 2021

Arbetsmiljöåtgärder BoU 70010 - Arbetsmiljöåtgärder BoU-lokaler (ej idrottshallar)-1 018 -867 0

Arbetsmiljöåtgärder Idrottshallar 70012 - Arbetsmiljöåtgärder idrottshallar-110 -105 0

Arbetsmiljöåtgärder KoF 70009 - Arbetsmiljöåtgärder KoF-lokaler (ej idrottshallar)-164 -163 0

Arbetsmiljöåtgärder KS 70007 - Arbetsmiljöåtgärder KS-lokaler-142 0 0

Arbetsmiljöåtgärder MSB 70051 - Arbetsmiljöåtgärder MSB-lokaler-236 -229 0

Arbetsmiljöåtgärder Soc 70011 - Arbetsmiljöåtgärder Soc-lokaler-660 -49 0

Belysningsstolpar inkl register 73001 - Gata. Belysningsstolpar inkl register (10tkr*3500st=35mkr marker.belopp)-1 210 -521 689
Besiktning och upprustning av allmänna och 
kommunala lekplatser 73008 - Besiktning o upprust. allm. och kommunala lekplatser-400 -194 0

Brand stödboende i Skyttorp 70109 - Brand stödboende i Skyttorp, investering0 218 0

Energisparåtgärder 70080 - MSB Energisparåtgärder-3 447 -237 1 410

Ersboda 4H-gård inkl Gata (Leader) 70086 - MSB Ersboda 4H-gård inkl Gata (Leader)-301 -71 230

Ersboda sanering deponi 6305 - MSB Ersboda sanering deponi-1 000 -498 502

Ersboda torp (Länsstyrelsen) 70100 - Ersboda torp (Länsstyrelsen) A2112150 692 300

Fastighetsunderhåll 71067 - Fastighetsunderhåll 211211-2 325 -2 492 0

Fastighetsunderhåll 72046 - Fastighetsunderhåll Syd 211212-2 325 -2 515 0
Fastighetsunderhåll - Rönninge skola 
laddstationer 72057 - Rönninge skola - laddstationer (från pott 72046)-200 0 0

Fastighetsunderhåll - Rönninge skola Parkering 72056 - Rönninge skola - Parkering (från pott 72046)-750 -833 0

Fastighetsunderhåll, larm och säkerhet 70111 - Fastighetsunderhåll, larm och säkerhet-1 000 -1 184 0

Fågelsången - ny skola och idrottshall 72051 - Ny idrottshall 2112150 -5 518 0

Fågelsången - ny skola och idrottshall 72058 - Ny väg Fågelsången -9 855 0

Förskolor, markarbete 71074 - Markarbete Förskolor-1 500 -1 131 0

Förskolor, solskydd 71076 - Solskydd samtliga förskolor-750 -584

Gatubeläggning 73005 - Gatubeläggning-2 500 -2 471 0

Gång- och cykelvägar 73035 - MSB GC-vägar, år 2016 efter reduktion med bidrag från HSB-5 907 -75 5 832

Infartsparkering etapp 2 73025 - MSB Infartsparkering etapp 2 10



Kommunala kök, myndighetskrav 70082 - MSB Kommunala kök, myndighetskrav-1 511 -498 0

Köksinventarier 71066 - MSB Köksinventarier-100 -70 0

Laddstolpar 73037 - Laddstolpar 21110-549 -240 309

Möllebadet, utbyte av sand 73044 - Utbyte av sand Möllebadet-150 -88 62
Ny och återanskaffning av inventarier och 
maskiner BoU 4601 - Ny- och återanskaffning inventarier o maskiner BoU-324 0

Ny- och återanskaffning av inventarier 74006 - Ny- och återanskaffning av inventarier-150 -95 0

Ombyggnad av lokaler, kommunhus 70107 - Ombyggnad av lokaler kommunhus-150 -57 0

OVK (myndighetskrav) 70083 - MSB Myndighetskrav OVK-11 532 -4 961 6 571

Prästboda - konstgräs 73041 - Konstgräs Prästboda bollplan-14 484 -13 388 1 096

Prästboda - toalett och förråd 73038 - Prästboda toalett och förråd 21110 obj 408-1 111 -1 661 0

Regnskador, reinvestering 73042 - Reinvestering regnskador-900 -618 282

Renovering av befintliga förskolor 70104 - Renovering befintliga förskolor-9 000 0 0

Reservkraft 70001 - Reservkraft -2 956 -764 2 192

Skogsängsgården, reinvestering 71058 - Reinvest Skogsängsgården0 0 0

Skogsängshallen, utökat förråd 72053 - Skogsängshallen utökat förråd-180 -67 113

Skogsängsskolan, fler p-platser 71073 - Fler P-platser Skogsängsskolan-200 -213 0

Skogsängsskolan, skolpaviljoner markarbeten 70097 - Skolpaviljonger vid Skogsängsskolan. Markarbeten-1 157 62 1 219

Skyttorpsvägen, ny busshållplats 73046 - Ny busshållsplats Skyttorpsvägen 1 378 1 378

Skönviksgården, förprojektering 70105 - Förprojektering, Skönviksgården-2 000 -306 500

Sysslagården, utjämning av mark 71077 - Utjämning av marken vid Sysslagården-100 0 100

Säby sim och sporthall, grundrenovering  71039 71070 - Säby sim o sporthall. Grundrenovering (2015) och projekt 71070 sammanslaget-4 276 0 4 276

Fågelsången - ny skola och idrottshall 70099 - Ny skola och idrottshalll Fågelsången. Bygg -210 215 -18 327 179 615

Säbyskolan, ljud klassrum, korridor (2018) 4661 - Säbyskolan ljud klassrum, korridor 2018-39 -10 0
Tallsätravägen, utbyggnad gångs- och cykelvägar 
enligt plan 73023 - Utbyggnad GC-vägar enligt plan Tallsätravägen0 524 0

Tillgänglighet (priorådet för funktionshinder) 72001 - Tillgänglighet ( Priorådet för funktionshindrade)-900 -483 0

Toredalsgårdens kök 72035 - Toredalsgården / Kök-1 000 -988 12

Trafiksäkerhetsåtgärder 73004 - Trafiksäkerhetsåtgärder-200 -220 0

Utbyte av fordon och maskiner 73006 - Utbyte av fordon och maskiner-200 -12 188
Utbyte av uttjänst utrustning till fordon och 
maskiner 73007 - Utbyte av uttjänt utrustning till fordon och maskiner-100 -102 0

Utbyte låssystem 70103 - Utbyte låssystem-721 -783 0



Utdikning av vägar 73045 - Utdikning av vägar-700 -240 350

Utemiljö, lekutrustningar, byte/renovering 72011 - Byte/renov. Lekutrustningar - Utemiljö-400 0 400

Utredningspott 74002 - MSB Utredningspott-300 -109 0
VA - Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter, 
äldre exploateringar 6511 VA anläggningsavgifter/anslutsningsavgifter äldre exploateringar0 455 0
VA - reinvestering i VA-nät (dag-, spill- och 
vattenledningar) 6502 - Reinvestering i Va-nät (dag-, spill- o  vattenledningar)-2 100 -1 211 0

VA - Servisledningar 6501 - Servisledningar-800 -165 0

VA - underhåll 6510 - VA Omdisponerat underhåll från drift-2 000 -1 038 0

VA - utbyte av pumpar och ventiler 6503 - Utbyte av pumpar och ventiler-400 -409 0
VA - Utredning av dagvattendamm Uttran och 
Flaten 6306 - Utredning av dagvattendamm Uttran & Flaten-60 0 0

VA- Utrustning och inventarier 6504 - Utrustning och inventarier-75 -90 0

Ytskiktsrenovering 72055 -220 0

-296 661 -74 010 207 626
Miljö- och samhälls- 
byggnadsförvaltning - summa ( tkr.)
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 § XX KS/2021:172 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2020

Revisorerna har avgivit revisionsberättelse avseende 2020 års verksamhet och räkenskaper 
daterad den 13 april 2021. I revisionsberättelsen tillstyrks att kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Med ärendet 
finns även: 

● R
evisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår 2020. 
Revisorerna för förbundet tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för verksamhetsår 2020. 

● R
evisorerna för förbundet tillstyrker att förbundschefen och de enskilda 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.  

● G
ranskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har skett genom Haninge 
kommuns revision. Frågan om ansvarsfrihet omfattar även den gemensamma 
nämnden. Då revisionen lämnat en helt ren revisionsberättelsen, som inte innehåller 
några anmärkningar samt tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas till samtliga, kan 
fullmäktige fatta ett samlat beslut i ansvarsfrågan. 

Jäv 
Redovisningsskyldiga ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder deltar ej i 
beslutet avseende ansvarsfrihet för respektive nämnd. De fullmäktigeledamöter som tillika 
varit ledamöter/ersättare i styrelsen för Södertörns brandförsvarsförbund under 2020 deltar 
ej i handläggning och beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen. 

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja 
kommunstyrelse, övriga nämnder inklusive Södertörns överförmyndarnämnd och enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår 2020. 

3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundschef och de enskilda 
förtroendevalda i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för verksamhetsår 2020.

______________________
Samtliga nämnder 
SBFF 
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Samordningsförbundet HBS 
Södertörns överförmyndarnämnd 







Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2020

1

Revisorerna i Salems kommun

Revisorernas redogörelse för år 2020

Kommunrevisionens uppgift är att granska kommunens räkenskaper, s.k. 
redovisningsrevision, samt dess verksamheter, s.k. förvaltningsrevision. Granskningen har 
baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en revisionsplan för 2020.

Redovisningsrevision

Denna granskning syftar till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll 
som utövas inom styrelser och nämnder är tillräcklig. Det senare gäller frågan om 
tillförlitligheten i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. Vi har bl a granskat 
årsredovisningen för år 2020 och delårsrapporten per den 31 juli 2020.

Salems kommun har beslutat om två finansiella mål med bäring på god ekonomisk 
hushållning. Dessa är att Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på 
Södertörn samt att Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Vår bedömning är i likhet med kommunens att de finansiella målen är uppfyllda.

Kommunstyrelsen har gjort en sammanvägd bedömning av de finansiella målen i 
årsredovisningen inklusive verksamhetsmålen med bäring på god ekonomisk hushållning 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de av fullmäktige fastställda finansiella målen.

Vad gäller verksamhetsmålen finns sju övergripande mål. Av årsredovisningen framgår 
bedömningen av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen.

Kommunen har viktat sina mål vid flera indikatorer för att bedöma om målet uppfyllts, delvis 
uppfyllts eller inte uppfyllts. 

Kommunen har även valt att göra en summering av de viktade målen tillsammans med 
symboler (en pil visar en trend). Vi delar Salem kommuns bedömningar att den samlade 
bedömningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen i allt väsentligt är ändamålsenlig och 
tydlig. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.

Vår slutsats är att kommunens årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning och att den i allt väsentligt är upprättad enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Revisorerna har vid 
granskningen biträtts av KPMG som kommer att lämna särskild rapport från granskningen av 
bokslut och årsredovisning.



Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2020

2

Förvaltningsrevision

En stor del av revisionsarbetet har avsett förvaltningsrevision, d.v.s. en granskning av att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har 
varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och 
intentioner samt att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda. I 
förvaltningsrevisionen har Kommunstyrelsen och samtliga nämnder granskats övergripande 
med inriktning på ändamålsenlighet och effektivitet. Särskild granskning med skriftlig 
avrapportering har skett genom granskning av Detaljplaneprocessen, 
Ärendeberedningsprocessen, Underhåll av fastigheter/anläggningar samt gator/vägar samt 
Styrning, uppföljning och finansiering av större investeringar.

Övrig granskning

Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av styrelsens och alla nämnders 
protokoll och haft sammanträffanden med kommunfullmäktiges presidium, styrelse, nämnder 
samt utvalda förtroendevalda och tjänstepersoner.



Granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2020-12-31

Salems kommun
13 april 2021
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Salems kommun har 
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och god redovisningssed. 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i  
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat och prognos

Kommunens resultat för året uppgår till 50,5 mnkr, vilket är 44,2 mnkr 
högre än budget. Det beror främst på ersättningar från staten avseende 
pandemin och försäljning av exploateringsfastigheter. Prognosen vid 
delåret uppgick till 46,8 mnkr. 

Vår bedömning är att balanskravet är uppfyllt.  

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten 
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen har uppnåtts 2020.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt års
redovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

Västerås 20210413

Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor

Anders Petersson

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 
årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, 
lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och regioner. Resultatet 
av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge 
revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 
gällande lagar och regler bygger på följande 
revisionskriterier: 
qKommunallag (KL) och kommunal bokförings och 

redovisningslag (LKBR)
qGod redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR)

q Interna regelverk och instruktioner
q Fullmäktigebeslut

Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen.
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Bakgrund, forts.
1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 
definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor 
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi 
inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 
q Förvaltningsberättelse
qResultaträkning
qBalansräkning
qKassaflödesanalys
qNoter
qDrift och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:
qDokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
q Intervjuer med berörda tjänstepersoner
qAnalys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt 

med de av fullmäktige beslutade målen
qAvstämning av väsentliga poster i resultat och balansräkning mot erforderliga underlag 
qÖversiktlig analys av övriga poster

Rapporten är faktakontrollerad av personal på ekonomiavdelningen. 
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassa
flödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 
12 kap 2 § LKBR).  
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av 
LKBR, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning. 
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven i huvudsak, vilka preciseras i RKR R15. 
2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Noter” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket 
avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig 
kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer. 
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen, forts.
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella 
negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid 
möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5 §. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning 
av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL. 
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året 
uppgår till 50,5 mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 0,1 mnkr, orealiserade vinster i 
värdepapper 2,8 mnkr och tillkommer återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 7,8 mnkr varvid 
balanskravsresultatet uppgår till 55,3 mnkr. 
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Resultatutjämningsreserven (RUR) uppgår till 59,8 mnkr. Kommunstyrelsen kommer föreslå till fullmäktige att godkänna en 
avsättning till RUR på 20,3 mnkr, om det godkänns kommer RUR att uppgå till 80,1 mnkr. RUR kommer då uppgå till 10 % 
av eget kapital, vilket är ett riktmärke för RURnivå. 
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. 
Balanskravet bedöms uppfyllt. 
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2. Resultat av granskningen, forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 26 §§ (hel och delägda kommunala bolag, stiftelser och 
föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och 
innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre 
sikt urholkar kommunernas ekonomi. 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de av fullmäktige beslutade målen.

I den av kommunfullmäktige fastställda flerårsstrategin för åren 2020–2022 framgår att god ekonomisk hushållning 
uppnås genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

Se vidare information på sidorna 310 och 2527 i kommunens årsredovisning.

I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för 
god ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande. 
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2. Resultat av granskningen, forts.
2.4.1 Finansiella mål
De finansiella målen är:

q Konkurrenskraftig skattesats 
Indikator 19,91% 
Utfall 19,67%
Målet har uppnåtts

q Stabil ekonomi
Indikator – Långfristiga skulder/invånare 22 259 kr
Utfall – Långfristiga skulder/invånare 15 134 kr
Indikator – Resultat av skatter och bidrag 1% 
Utfall – Resultat av skatter och bidrag 3,6% 
Målet har uppnåtts

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god 
ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda finansiella målen. 

2.4.2 Verksamhetsmål

Kommunen har viktat sina mål vid flera indikatorer för att bedöma 
om målet uppfyllts (grönt), delvis uppfyllts (gult) eller inte uppfyllts 
(rött). Kommunen har även valt att göra en summering av de 
viktade målen tillsammans med symboler (en pil visar en trend). 

Salems kommun har uppfyllt fem av sju mål och två mål 
(Lärande miljö och Hållbar miljö) är delvis uppfyllda. 

Kommunens bedömning är att kommunen delvis uppfyller god 
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 
årsredovisningen delvis är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning.
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2. Resultat av granskningen, forts.
2.5 Resultaträkning
Årets resultat uppgår till 50,5 mnkr vilket är 44,2 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 6,3 mnkr. Verksamhetens intäkter 
har ökat med ca 18,3 % (44,1 mnkr) jämfört med budget medan kostnaderna är i nivå med budget.  
Ökningen av intäkter avser främst intäkter avseende bidrag och kostnadsersättningar från staten (22,6 mnkr) samt försäljning av 
exploateringsfastigheter (17,0 mnkr). Bidrag och kostnader från staten avser främst ersättning för sjuklönekostnader och 
merkostnader från Socialstyrelsen på grund av pandemin. 

Kommunen har på totalen en positiv budgetavvikelse om 44,2 mnkr, fördelad främst enligt följande:  

q Ersättning för sjuklönekostnader 10,0 mnkr
q Ersättning från Socialstyrelsen avseende Corona 10,1 mnkr
q Försäljning av exploateringsfastigheter 17,0 mnkr
q Exploateringsersättning  2,9 mnkr
q Övriga bidrag  5,7 mnkr

När det gäller kostnader finns det poster som avviker positivt mot budgeten medan andra poster avviker negativt mot budgeten. 
Kommunen har till exempel haft högre omkostnader på grund av pandemin och samtidigt lägre kostnader för övriga 
verksamhetskostnader. Det är en skillnad på 0,2 mnkr mot budget.

Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst:

q Kommunstyrelsen  +19,4 mnkr
q Tomtförsäljning +16,7 mnkr 
q Socialnämnden   3,7 mnkr

För Kommunstyrelsen beror överskottet i huvudsak på extra bidrag för Coronakostnader.  
För Tomtförsäljning beror överskottet på att det inte budgeteras för försäljningar eftersom det är svårt att förutse när 
försäljningarna sker.  För Socialnämnden beror underskottet i huvudsak på att ersättningen som de fått för merkostnaderna 
avseende Corona inte har täckts av faktiska kostnader, ersättningen var 2,5 mnkr lägre än faktiska kostnader.  

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen, forts.
2.6 Balansräkning

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.6.1 Materiella anläggningstillgångar 
Stora investeringar under året är främst skolan Fågelsången (33,7 mnkr), Konstgräs Prästboda bollplan (13,4 mnkr) 
och OVKåtgärder (5,0 mnkr). Skolan Fågelsången är dock försenad på grund av överklagan, vilket har lett till att 
avvikelsen uppgår till 179,6 mnkr mot budget. 

2.6.2 Finansiell leasing
Salems kommun har redovisat alla avtal som är tecknade 2020 och överstiger ett prisbasbelopp som finansiell 
leasing, vilket är nytt från 2020. Kommunen följer nu RKR R 5. 

2.6.4 Lån
Salems kommun har amorterat 100 mnkr under året, vilket har påverkat kortfristiga skulderna men även likvida medel. 
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2. Resultat av granskningen, forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens 
likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassa
flödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har 
fastställts för den löpande verksamheten. 
Enligt RKR R14 Drift och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar 
och fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lag
stiftningen.

2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investerings
verksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar 
och fullmäktiges budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under 
året avslutade investeringar ska kunna stämmas av samt att investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala 
koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad 
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen. Investeringarna uppgick till 93,4 mnkr jämfört mot budget som 
uppgick till 316,7 mnkr, vilket leder till en genomförandegrad på 29,5 %. Flera projekt är försenade och kommer att 
genomföras under 2021, det är främst nya skolan Fågelsången som är försenad och påverkar ca 176,5 mnkr. 
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Årsredovisning
2020

 Södertörns brandförsvarsförbund

 Skyddsmask, skyddsrock, 2 par.
 handskar, handsprit, plastpåse.

 Ta fram snibbarna och.
 slå ett varv kring kroppen.

 Trä igenom tummarna i.
 skyddsrocken.

 Sätt på handskarna.  Och det andra paret.

 Knyt framtill.  Mask på.

 Öppna skyddsrocken i nacken.
 genom att bryta klistermärket.

 Trä in armarna.
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1. Försök släcka om det går

• Använd brandsläckare när det finns.
• Om det brinner i en kastrull – lägg på locket.  

Släck aldrig brinnande fett/olja med vatten.
• Brinner det i någons kläder? Få ned personen på marken,  

kväv elden med en filt eller matta.
• Ta inga onödiga risker.

2. Kan du inte släcka branden?

• Rädda dig själv och andra i akut fara men ta inga onödiga risker.
• Kryp ut under röken. Där ser du bättre och kan andas lättare.
• Stäng dörren efter dig. Då hindrar du elden från att sprida sig.
• Brinner det i grannens lägenhet? Stanna i din lägenhet och stäng  

fönster och dörrar. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

3. Ta hand om en rökskadad person

• Se till att den rökskadade får frisk luft så snabbt som möjligt.
• Gör konstgjord andning om personen inte andas själv.
• Åk alltid till sjukhus för kontroll.

4. Ta hand om en brännskada

• Kyl brännskadad hud med kallt vatten i minst tio minuter.
• Skydda sedan skadan med en ren handduk eller liknande.
• Dra aldrig loss kläder som har fastnat i huden. 
 Klipp i stället rent runt omkring och kyl med vatten.
• Är skadan större än handflatan på den skadade personen? 
 Sök sjukvård!

 Vid brand:

Ring
112



4  Södertörns brandförsvarsförbund 2019

 S
ödertörns brandförsvarsförbunds 
mål är att skapa säkerhet och 
trygghet i Botkyrka, Ekerö, Ha-
ninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och 
Tyresö kommun. Vår främsta upp-
gift är därför att förhindra att brän-
der och andra olyckor inträffar.

Verksamheten omfattar nio hel-
tids- och tre deltidsstationer samt nio brandvärn. Vi 
driver också Räddningscentralen Stockholms län 
som är en larm- och ledningscentral. Vi ansvarar för 
att sotning och brandskyddskontroll utförs i våra 
medlemskommuner.
 
 

Vi ska vara en framåtsträvande och vidsynt organi-
sation som vågar utmana rådande normer för att hit-
ta bättre lösningar. Vi breddar vårt uppdrag, arbetar 
tvärsektoriellt och anpassar oss efter kundernas be-
hov. Vi delar med oss av vår kompetens och tar ett 
socialt ansvar i kommunerna. Med detta avser vi inte 
att ta över någon annans ansvar utan använda våra 
befintliga resurser för att bidra till att andra kan göra 
ett bra jobb. I det förebyggande arbetet och vid 
olyckor och kriser ser vi inte bara till den fysiska ska-
dan utan till hela det drabbade sammanhanget. 

I en tät dialog och samverkan med kommunens olika 
aktörer skapar vi tillsammans en tryggare och säkra-
re vardag för de som bor och vistas i våra medlems-
kommuner.

Tillsammans skapar vi framtidens räddningstjänst!

 Kort om oss.

 » Vi ska vara en  
 framåtsträvande och 

  vidsynt organisation 
  som vågar utmana 
  rådande normer för att 
  hitta bättre lösningar. 
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 Våra medlemskommuner.

Södertörns brandförsvarsförbund bedriver räddningstjänst i följande  
tio kommuner: Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö. Våra medlemskommuner har 642 936 invånare och 
vårt uppdrag är att bidra till att dessa känner sig trygga och säkra i sin kommun.

 

Botkyrka
94 847 invånare
489 invånare/km²
194 km² landyta

Ekerö
28 879 invånare
133 invånare/km²
217 km² landyta

Haninge
93 690 invånare
205 invånare/km²
458 km² landyta

Huddinge
113 234 invånare
864 invånare/km²
131 km² landyta

Nacka
106 505 invånare
1 121 invånare/km²
95 km² landyta

Nykvarn
11 222 invånare
73 invånare/km²
153 km² landyta

Nynäshamn
28 811 invånare
80 invånare/km²
359 km² landyta

Salem
16 959 invånare
314 invånare/km²
54 km² landyta

Södertälje
100 111 invånare
191 invånare/km²
525 km² landyta

Tyresö
48 678 invånare
705 invånare/km²
69 km² landyta

Totalt: 
Totalt antal
 invånare: 642 936 
Totalt invånare/km²: 4 175 
Total km² landyta: 2 255

Källa: Statistikmyndigheten SCB 



– Direktionen är mycket glada och stolta över det 
arbete som har utförts under den här svåra tiden. 
Vi har kunnat ställa olika resurser till förfogande 
för att hjälpa regionen i sin krishantering och det är 
extra glädjande att vi har den kompetens som gör 
nytta för mer än vårt eget geografiska område, sä-
ger Meeri Wasberg, direktionens ordförande för 
Södertörns brandförsvarsförbund. 

Det finns åtaganden som vi av förklarliga skäl inte 
har kunnat leverera på samma sätt som vi skulle ha 
gjort i vanliga fall. Men vi har lyckats bra ändå under 
året trots rådande omständigheter och det är tack 

vare alla medarbetares bidrag och yrkesstolthet 
som är så utmärkande för räddningstjänsten. 

– Vår personal har en stor kompetens inom stabs-
arbete och krishantering vilket gör att vi är en viktig 
part i dessa frågor. Det har känts angeläget att kun-
na bistå andra samhällsviktiga aktörer med vårt 
stöd i ett nytt och tufft läge som samhället ställts 
inför. De kunskaper och erfarenheter som vi har lärt 
oss under detta år, både inom organisationen och 
tillsammans med andra, ska vi ta med oss och ta till-
vara på i vårt fortsatta arbete framöver, säger Hillevi 
Engström, förbundsdirektör för Södertörns  
brandförsvarsförbund. 

Direktionens ordförande och 
förbundsdirektören har ordet

är verksamhetsåret som vi alla kommer att minnas då den 
globala pandemin covid-19 lamslog vårt samhälle och på 
många sätt förändrade våra liv, både privat och på arbetet. 
Ett stort och varmt tack till alla medarbetare i Södertörns 
brandförsvarsförbund för era fina insatser under ett mycket 
speciellt år. Ni har jobbat hårt för att upprätthålla vår förmå-
ga i alla avseenden och ni har anpassat er till nya rutiner och 
arbetssätt för att möjliggöra en trygg och säker verksamhet. 
Tack för att ni gör ert yttersta när samhället och vår egen  
organisation behöver det som allra mest.

6   
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Tillsammans mot en starkare och  
effektivare räddningstjänst i länet
I början av året samlades ett tjugotal chefer från 
Stockholms läns räddningstjänster för att diskutera 
viktiga framtidsfrågor och se över hur man kan 
stärka samarbetet i länet. Ett brett spektrum av 
områden diskuterades under detta banbrytande 
möte som var ett viktigt och gemensamt steg på vä-
gen mot en starkare och effektivare räddnings-
tjänst i länet. 

– Jag tror att det är helt nödvändigt att utöka vårt 
samarbete. Vägen framåt bygger på öppenhet och 
god kommunikation där vi delar erfarenheter och 
kunskap med varandra. Det är dessutom utvecklan-
de, lärorikt och roligt, säger Hillevi. 

– Jag tror att samverkan med andra aktörer är 
väldigt nödvändigt av olika anledningar. Den här 
verksamheten precis som all annan kommunal verk-
samhet måste se till att vara så effektiv och bra som 
möjligt, och ett sätt att nå effektivitet är att samar-
beta med andra, säger Meeri. 

Ett framgångsrikt förbund  
ska bli ännu bättre
Under året har en ny organisation fastställts. Syftet 
med de beslutade förändringarna är att möjliggöra 
en bättre styrning, ledning och uppföljning samt sä-
kerställa tillgången till närmaste chef och en god ar-
betsmiljö för både medarbetare och chefer. 

– Vi ska behålla det som är bra, utveckla det och 
göra ett bra förbund ännu lite bättre. Det nära ledar-
skapet är väsentligt och medborgarna ska alltid vara 
i fokus. Ambitionen med förändringen är att skapa 
bättre förutsättningar för förbundet att leverera i 
vårt uppdrag samt att säkerställa en god och utveck-
lande arbetsmiljö, säger Hillevi.

Södertörns brandförsvarsförbund är en räddnings-
tjänst i framkant och det som är ”Södertörnsspeci-
fikt” och en viktig del i vårt DNA ska vi fortsätta att 
värna och utveckla. Det som inte omfattas av orga-
nisationsförändringen är vårt breda uppdrag och 
att vara en del av det utryckande systemet. Däre-
mot kommer vi att förstärka det lokala samarbetet 
med våra medlemskommuner som en viktig del i 
det gemensamma trygghetsskapande arbetet.  

– Jag tror att det är väldigt bra att förstärka den 
lokala kontaktytan för att upprätthålla olika kunska-
per och nätverk på ett ännu bättre sätt. Det kommer 
också bidra till att ge en tydligare bild av brandför-

svarets samlade verksamhet och erbjudanden. Det 
finns mycket kompetens och erfarenhet i organisa-
tionen att tillvarata och jag tror att det kommer att 
ha betydelse att rent geografiskt få ett närmare 
bollplank till kommunen, säger Meeri.   

Sveriges mesta räddningstjänst
I år fattade direktionen beslut om en ny vision och 
värdegrund för förbundet. Vi har ett högt förtroen-
de i samhället och det ska vi ta tillvara genom en 
tydlig värdegrund som ska vägleda oss i det dagliga 
arbetet i att utföra vårt samhällsuppdrag för att 
uppnå vår vision – Sveriges mesta räddningstjänst.    

– Just i år har det varit extra kul att som ordföran-
de kunna fatta beslut om en ny värdegrund och 
vision. Jag tror att det är väldigt nödvändigt för en 
organisation som Södertörns brandförsvarsförbund 
att stå stark i sin värdegrund. Det är också viktigt att 
hålla frågan levande varje dag, från förbundsdirek-
tör till den enskilde medarbetaren, då alla omfattas 
av värdegrunden. Det handlar till sist om vilka vär-
den vi vill kommunicera och här står hela den politis-
ka ledningen bakom detta arbete, säger Meeri. 

– Vi anser att en värderingsstyrd organisation 
leder till framgång. För att klara vårt uppdrag och nå 
våra mål behöver vi enas kring ett gemensamt för-
hållningsätt. Att tydligt visa vad vi står för skapar 
tillit hos våra medborgare och våra medarbetare. Vi 
blir också en attraktiv arbetsgivare för potentiella 
medarbetare. Vår värdegrund ska visa vägen hur vi 
går från ord till handling och hjälpa oss att bli den 
bästa versionen av oss själva, säger Hillevi.   

Nu lämnar vi ett minst sagt annorlunda år bakom 
oss och med tillförsikt blickar vi framemot ett ljusa-
re och bättre 2021. Både för verksamheten och di-
rektionen så har det här året varit ett mycket speci-
ellt år. Tillsammans hade vi en del planer och idéer 
om vad vi skulle göra under året men som av för-
klarliga skäl inte kunde genomföras. Nu hoppas vi 
kunna förverkliga en del av det arbetet under det 
kommande året. Trots de begränsningar och förut-
sättningar det har inneburit att vara verksam under 
en pandemi har vår organisation lyckats bra inom 
flera områden under 2020. 

Återigen, ett stort tack till alla medarbetare i Sö-
dertörns brandförsvarsförbund, ledamöter och er-
sättare i direktionen, tjänstepersoner och förtroen-
devalda i våra medlemskommuner!

Hillevi Engström
Förbundsdirektör

Meeri Wasberg
Direktionens 

ordförande

 Tack alla medarbetare!.



Ett verksamhetsår som kom  
att präglas av en pandemi
Verksamhetsåret 2020 började bra. Ett nytt handlingsprogram var  
på plats, en ekonomi i balans och tydliga planer och mål var satta för 
vår verksamhet. Att vi en kort tid in på det nya året skulle befinna oss 
mitt i en pandemi som kom att skaka om hela världen kunde nog ingen  
av oss föreställa sig. Pandemins konsekvenser och påverkan på vårt 
samhälle ställde oss inför nya utmaningar och i en annorlunda vardag,  
i en upp och ned vänd värld, fick vi tänka om och tänka nytt.

8   



Södertörns brandförsvarsförbund 2020 9 

Vår verksamhet har, i likhet 
med andra samhällsaktörer, 
ställt in och ställt om utifrån rå-
dande läge. För oss har det 
inneburit att prioritera vår 
grundläggande förmåga att leda 
och bedriva räddningsinsats 
samt att stödja andra samhälls-
viktiga aktörer. Vårt fokus har 
också varit medborgarens be-
hov av skydd och säkerhet, 
samt vår egen personals hälsa 
och trygghet.

Med anledning av den mycket 
höga risken för smittspridning 
av coronaviruset covid-19 i 
samhället fick vi tidigt i våras 
fatta beslut om att ställa in all 
extern tillsyns- och utbildnings-
verksamhet. Beslutet innebar 
att planerad verksamhet som 
skolbesök, studiebesök, externa 
informationsinsatser och ut-
bildningar samt planerad tillsyn 
inte kunde genomföras.

Våra öppet hus som är en av 
flera viktiga pusselbitar i vårt 
olycksförebyggande arbete, och 
ett evenemang som drar flera 
hundra besökare till brandsta-
tionerna fick också ställas in un-
der året. 

Besöksförbud infördes på 
samtliga våra brandstationer 

som en försiktighetsåtgärd för 
att bidra till minskad smitt-
spridning i samhället men också 
för att minimera risken för att 
få in smittan i vår verksamhet. 
Ett särskilt viktigt beslut då vår 
personal utför ett samhällsvik-
tigt uppdrag. 

Trots ett annorlunda år har vi 
lyckats att utveckla och förbätt-
ra oss inom flera områden för 
att göra en bra organisation 
ännu bättre. När vi nu summe-
rar de händelser och erfarenhe-
ter som både har berikat och 
utmanat oss under året så gör vi 
det med stor tacksamhet och 
ödmjukhet om vad framtiden 
har att utvisa.     

Vårt stöd under  
en mycket svår och  
ansträngd tid 
Södertörns brandförsvarsför-
bund har i en mycket svår och 
ansträngd tid kunnat bistå an-
dra viktiga samhällsaktörers ar-
bete med anledning av corona-
pandemin. I en period när 
samhället behövde det som 
mest var det extra angeläget att 
kunna erbjuda våra medarbeta-
res kompetenser och stöd. Peri-
odvis under året har ett flertal 
medarbetare varit utlånade och 
förstärkt stabs- och krishante-

ringsarbetet i Länsstyrelsen 
Stockholm, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
Region Stockholm och Social-
styrelsen. Det är ett bevis på att 
våra medarbetare har förmågan 
att ställa om och anpassa sig till 
en helt ny situation där nya ut-
maningar väntar. 
    
Årlig övning för våra  
civila insatspersoner  
Under två helger i januari del-
tog våra civila insatspersoner 
(CIP) i en övning som omfattan-
de en trafikolycka med påkörd 
person (HLR-docka), en skadad 
person i personbil samt en 
oskadd person på plats. Scena-
riot omfattades också av att 
personbilen fattade eld. De ci-
vila insatspersonerna represen-
terade områdena Nykvarn, 
Hölö, Mörkö, Segersäng, Hem-
fosa och Tungelsta. 

Övande styrkor/funktioner var 
deltiden i Nykvarn, Järna, 
Sorunda, Haninge bandvärn och 
personal från räddningscentra-
len. Samariten Ambulans AB 
deltog med ett ambulansfordon 
och ambulanspersonal vilket 
gjorde övningen mer verklig-
hetstrogen. Under övningen  
använde vi rätt tidsskalor vilket 
innebar att de civila insatsper-

sonerna fick agera sig själva un-
der den tid som det skulle ta 
innan utryckande personal 
kommit fram till skadeplatsen.
 
Kampanjen Bli  
brandman på deltid! 
genomfördes  
i Nykvarn och Järna
I början av året genomförde vi 
en kampanj i Nykvarn och Järna 
i syfte att rekrytera fler brand-
män på deltid till våra brandsta-
tioner i dessa områden. Att vara 
deltidsbrandman är ett viktigt 
yrke som gör skillnad och ska-
par trygghet i det lokala sam-
hället. Kampanjen pågick i en 
månad och uppmärksammades 
bland annat genom sociala me-
dier, lokala aktiviteter och media. 

Tillsammans för  
en effektivare  
räddningstjänst
I februari möttes ett tjugotal 
chefer från Stockholms läns 
räddningstjänster för att disku-
tera viktiga framtidsfrågor och 
se över hur man kan stärka 
samarbetet i länet. Ett brett 
spektrum av områden diskute-
rades under det banbrytande 
mötet som gick under ledorden 
hållbarhet, ödmjukhet och flexi-
bilitet. Tillsammans tog repre-
sentanterna från de fyra rädd-
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Övning 
civil insatsperson

ningstjänsterna ett viktigt och 
gemensamt steg på vägen mot 
en starkare och effektivare 
räddningstjänst i länet.

Räddningsvärnen  
övade ledning
En lördag i februari genomför-
de vi en heldagsövning på vår 
station Lindvreten i Vårby gård 
med 24 deltagare från samtliga 
våra räddningsvärn (Adelsö, 
Munsö, Muskö, Haninge, Hilles-
hög, Ornö, Utö och Dalarö). 
Deltagarna fick öva på fyra oli-
ka scenarion bestående av ke-
molycka, skogsbrand, brand i in-
dustri och brand på lantbruk. 
Scenariona genomfördes både 
utomhus, i vagnhallen och som 
enklare dataspel. Övningen fo-
kuserade på framkomstrapport, 
riskbedömning och taktiska be-
slut både utifrån att komma 
fram först på en händelse eller 
som förstärkning. Därtill öva-
des också radiosamband och lä-
gesrapportering.

Samverkansövning  
VIVIANNE
Inom ramen för Samverkan 
Stockholmsregionens (SSR) ut-
bildnings- och övningsverksam-
het genomfördes en större öv-
ning i februari. Enheter från 
länets samtliga blåljusaktörer 
medverkade. Syftet var att, för-
utom öva praktiska moment 
och ledning i samverkan, se hur 
vi genom samarbete kan hante-
ra svårare händelser.

Totalt deltog ungefär 130 poli-
ser, ambulanspersonal, brand-
män och figuranter under en 
heldag i Ösmotrakten i Nynäs-
hamns kommun. Scenariot 
handlade om att en lastbil hade 
frontalkrockat med en turist-
buss med cirka 60 resenärer. 
Olyckplatsen var en smal väg 
utan vägren, vilket skapade  
flera utmaningar, såsom att  
exempelvis välja framkörnings-
vägar och att placera fordon. 

Scenariot med många drabba-
de, varav en del svårt skadade, 
bidrog till en omfattande insats, 
där de övande fick pröva sina 
förmågor. Aktiviteten upplev-
des som givande av såväl övade 
som figuranter och övnings-
ledning.

Tillfällig räddningsgata 
blev permanent 
Under ett år har så kallad ”till-
fällig räddningsgata” testats på 
E4an i Stockholm. Utgångspunk-
ten är framkomlighetsproblem 
på det högtrafikerade vägnätet i 
samband med trafikolyckor.  
Genom att tillfälligt markera 
röda kryss på signalskyltar ska-
pas ett eget körfält för rädd-
ningstjänst, polis och ambulans, 
så att de snabbare kommer 
fram till olyckan.

Försöket med ”tillfällig rädd-
ningsgata” i Stockholm övergick 
under året till att bli permanent 
på E4-sträckan Södertälje i sö-
der till Häggvik i norr.  

Tillfällig räddningsgata är ett 
samarbete mellan Trafik Stock-
holm, Polisen, Storstockholms 
brandförsvar, Södertörns 
brandförsvarsförbund och 
Brandkåren Attunda.

De europeiska  
projekten INGENIOUS 
och ASSISTANCE  
utvecklar morgon- 
dagens verktyg för  
blåljuspersonal
Södertörns brandförsvarsför-
bund deltar i två utvecklings-
projekt som finansieras av EU. 
Inom båda projekten handlar 
det om att utveckla morgonda-
gens verktyg för blåljuspersonal 
i syfte att jobba säkrare (skydda 
egen personal) samt kunna 
samverka effektivt inom egen 
organisation. Men även samver-
kan med andra aktörer som po-
lis och ambulans m.fl. med ge-
mensamt informationsunderlag 

för att skydda våra medborgare 
i händelse av en större olycka.
Verktygen består av olika sen-
sorer på personal och/eller drö-
nare (UAV), robotar (UGV) samt 
informationsdelning genom VR 
glasögon. Dessa är samman-
kopplade i ett större system 
som till viss del automatiskt 
analyserar och ger förslag på 
åtgärder. Genom att vara aktiva 
medlemmar i projekten har vi 
möjlighet att ta del av den se-
naste tekniken och vara med 
och utveckla verktyg i en rikt-
ning som faktisk är till nytta, ut-
ifrån våra specifika behov som 
räddningstjänst.

Brandskyddskontroll 
och sotning 
En viktig del av vår verksamhet 
är genomförandet av sotning 
och brandskyddskontroller. Det 
i kombination med att sprida in-
formation om hur man eldar på 
rätt sätt är betydelsefullt för 
det förebyggande arbete vi all-
tid jobbar med. 

Vår verksamhet som omfattar 
brandskyddskontroll och sot-
ning har glädjande kunnat fort-
gå under året, både i egen regi 
och genom de entreprenörer 
som enligt avtal utför sotning 
och rengöring samt brand-
skyddskontroll.  

Hjärt-lungräddning  
på barn blir en del av 
vårt uppdrag
Södertörns brandförsvarsför-
bund har under året tecknat ett 
nytt avtal med Region Stockholm 
om medverkan vid första- 
hjälpen-insatser och utalarme-
ring vid misstänkta hjärtstopp. 
Det nya avtalet omfattar även 
misstänkta hjärtstopp på barn un-
der 8 år och började att gälla från 
och med den 1 december 2020.  

Södertörns brandförsvarsför-
bund har under flera år larmats 
ut vid första-hjälpen-insatser 

Räddnings-
centralen  
hanterade 
under 2020:

Telefonsamtal växel 
och larmbord

61 807
Räddningshändelser/larm 

11 017
Radioanrop 

39 992
Automatiska brandlarm, 
inbrottslarm, hisslarm, 
personlarm, kameralarm 
och genererade fellarm

105 779
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vid misstänkta hjärtstopp på 
vuxna men i och med det nya  
avtalet larmas räddningstjänsten 
på uppdrag där misstanke finns 
om hjärtstopp, oavsett ålder.  

I tidigare överenskommelse 
med Region Stockholm ingick 
inte första-hjälpen-insatser vid 
misstänkt hjärtstopp på barn 
under 8 år men från och men nu 
är räddningstjänsten ett kom-
plement till ambulansen vid 
denna typ av händelse.  

Revision på vårt  
miljöarbete och vår 
larm- och lednings- 
central 
Under hösten har vi haft revi-
sion på vårt miljöarbete enligt 
ISO 14001 samt revision på vår 
larm- och ledningscentral enligt 
ISO 9001:2015 och SSF 136. 
Båda revisionerna genomfördes 
utan några större avvikelser, vil-
ket vi är mycket stolta över, och 
befintliga certifikat har för-
längts ytterligare ett par år. 

Vårt miljöarbete
Södertörns brandförsvarsför-
bund har varit ett nationellt fö-
redöme vad gäller användning 
av skum vid räddningsinsats. 
Mellan 2018 – 2020 så har vi 
använt skum vid 16 räddnings-
insatser, i jämförelse med 300 
räddningsinsatser 2017. Vår 
tydliga instruktion om använd-
ning av skum har givit stor effekt. 

Vi har minskat vår elförbruk-
ning med 20 procent under hös-
ten med hjälp av vår nya fastig-
hetstekniker som har sett över 
vår elförbrukning och vidtagit 
åtgärder. Laddstationer har in-
stallerats på vår station Lind-
vreten och upphandling pågår 
för våra andra heltidsstationer. 
Vi har för första gången upp-
handlat tre elbilar och tre ladd-
hybrider. Under 2020 beslutades 
att 20 procent av förbundets 
dieselbilar ska köras på HVO 

under 2021. För att kunna upp-
fylla den nya avfallsförordning-
en om redovisning av miljöfar-
ligt avfall så kommer våra 
stationer att införa miljöskåp 
utomhus där entreprenör töm-
mer och redovisar avfallets 
mängd och var det har lämnats 
in för destruktion. 

Miljögruppens hårda arbete 
har börjat visa resultat och vi 
har även utbildat på Myndighe-
ten för samhällsskydd och be-
redskaps utbildning i skydd mot 
olyckor (SMO) i hur man arbe-
tar systematiskt med miljöarbe-
te ute på brandstationer.

Räddningscentralen 
Stockholms län 
Räddningscentralen Stock-
holms län är en larm- och led-
ningscentral. Vi larmar ut resur-
ser och leder räddningsinsatser 
när en olycka inträffar. Vid en 
insats har räddningscentralen 
den övergripande lägesbilden 
av händelsen och eventuella 
samtida händelser i området 
och kan fördela resurser däref-
ter. Räddningscentralen är be-
mannad dygnet runt. En stor del 
av vår verksamhet består också 
av kommunala säkerhetstjäns-
ter som t.ex. inbrottslarm, auto-
matiska brandlarm, personlarm 
och kameraövervakning. 

Under året har vi bland annat 
genomfört en uppdatering av 
befintligt larmhanteringssys-
tem för kommunal säkerhet 
samt vidareutvecklat och för-
bättrat utbildningsplattformen
för våra larmoperatörer.

Utveckling och  
förbättring
Under året har vi genomfört en 
översyn av vår inköps- och upp-
handlingsprocess, infört ett 
nytt system för avvikelse- och 
förbättringsrapportering, reali-
serat en beställningsportal för 
internt förbrukningsmaterial 

samt fortsatt implementering 
av Microsoft 365.
 
Explosion  
i Saltsjöbaden, Nacka
Under natten till den 23 mars 
brann det i flera parkerade for-
don i Saltsjöbaden. I samband 
med släckinsatsen inträffade 
flera explosioner efter varan-
dra. Det visade sig att spräng-
ämnen från en byggarbetsplats 
felaktigt hade förvarats i ett av 
de parkerade fordonen. Flera av 
brandmännen på plats fick lind-
riga hörselskador men klarade
sig från allvarligare skador vid 
de kraftiga explosionerna.

Skogsbrand  
i Paradisets natur- 
reservat, Huddinge
Under en period med mycket 
torrt väder och hög brandrisk 
inträffade en större skogbrand i 
slutet av maj i ett naturreservat 
på gränsen mellan Huddinge 
och Haninge kommun. En om-
fattande räddningsinsats pågick 
i flera dagar och släckningsar-
betet skedde både med hjälp av 
helikoptrar och ett stort antal 
brandmän från flera stationer.

Brand i flisupplag  
och närliggande skog, 
Nykvarn
En brand uppstod i ett stort 
flisupplag den 27 augusti i Ny-
kvarns kommun. Branden spred 
sig i upplaget och så småningom 
även till omkringliggande skog. 
Räddningstjänsten larmades till 
platsen och inledde en rädd-
ningsinsats som varade i två 
dygn. När räddningsinsatsen 
avslutades på lördagen fort- 
satte verksamhetsutövaren  
att hantera händelsen och 
brandförsvaret stöttade då  
med personal och resurser  
under ytterligare sex dygn.

Brand i Folkets hus  
i Orminge, Nacka
Tidig morgon den 15 oktober 

bröt en brand ut i Folkets Hus  
i Orminge i Nacka kommun. 
När räddningstjänsten kommer 
till platsen är branden fullt ut-
vecklad och byggnaden går 
dessvärre inte att rädda. Rasris-
ken av byggnaden bedömdes 
som mycket stor vilket innebar 
att endast utvändigt släcknings-
arbete kunde genomföras ur ett 
säkerhetsperspektiv. 

Brand i avfallshög  
i Kagghamra,  
Botkyrka kommun
Den 23 december påbörjas en  
i räddningsinsats i Kagghamra i 
Botkyrka kommun. Ett område 
på cirka 100 gånger 100 meter 
med osorterat avfallsmaterial 
hade börjat att brinna.

Tillsammans med Botkyrka 
kommun har ett arbete med oli-
ka åtgärdsförslag för att hante-
ra branden och begränsa rökav-
givningen pågått sedan branden 
startade. Kontakt har även ta-
gits med Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, 
Länsstyrelsen Stockholm, 
SMHI, FOI och Statens geotek-
niska institut. Komplexa om-
ständigheter och geologiska  
utmaningar har påverkat insat-
sen och en månad senare,  
i skrivande stund, pågår  
arbetet fortfarande. 
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Utöver den kvantitativa uppföljningen av verksamhetens mål som  
genomförs granskas också kvalitén på produktionen utifrån en av  
direktionen fastställd internkontrollplan. För verksamhetsåret 2020 
innehåller denna kontrollplan sju punkter.
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Tillsynsprotokoll
Av de 21 genomföranden av 
tillsyn och upprättande av till-
hörande förelägganden som 
granskats innehåller 29 procent 
sådana brister att de kan anses 
underkända i relation till rådan-
de instruktion. Ett steg i rätt 
riktning jämfört med föregåen-
de år då 50 procent av de gran-
skade föreläggandena ansågs 
underkända.

Bristerna är nu relativt jämnt 
fördelade mellan avsaknad av 
avisering, formaliafel på proto-
koll, motiv till föreläggande, fö-
reslagen åtgärd för brist. Det 
som fortsatt sticker ut som 
främst förekommande brist i 
tillsynsprocessen är dokumen-
tation av uppföljning av föreläg-
ganden. Av de 21 stickprov som 
gjorts saknade hela 25 procent 
dokumenterad uppföljning. 

I övrigt har protokollens läsbar-
het, upprättande av behörig 
förrättare och kontrollsignering 
kontrollerats. På dessa punkter 
återfanns inga brister.

Åtgärd
För att förbättra resultatet till 
kommande uppföljning ska fort-
satt utbildningssatsning ske 
bland tillsynsförrättarna och 
”tillsynskonceptet” fortsatt ut-
vecklas med tydlighet i fokus.

Händelserapporter
Kvalitetssäkring avseende hän-
delserapporterna 2020 har 
gjorts genom att granska tio 
upprättade händelserapporter 
för brand eller brandtillbud i 
byggnad med personskada och/
eller egendomsskada angivet. 
Urvalet är baserat på händelse-
rapporter i Södertörns brand-
försvarsförbunds primärområ-
de (312 stycken) och är gjord 
med hjälp av slumpfunktion i 
Microsoft Excel.

Av dessa tio rapporter bedöms 
en rapport uppfylla samtliga 

krav på kvalité i relation till gäl-
lande intern instruktion. Mer-
parten av de brister som upp-
täckts i rapporterna är av 
mindre betydande karaktär och 
handlar företrädelsevis om att 
man uppgett åtgärder som se-
dan inte styrkts i fritext. I två av 
de felaktiga rapporterna har 
man beskrivit att man inlett 
räddningsinsats per definition 
men sedan inte angett skälen 
till detta på ett korrekt sätt. 

Åtgärd 
För bättre resultat vid kom-
mande uppföljning kommer ar-
betet framför allt fokusera på 
besluten om att inleda en rädd-
ningsinsats enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot 
olyckor samt hur sådant beslut 
ska dokumenteras. Jämte detta 
kommer vidare satsning på upp-
följning av händelserapporter 
löpande att genomföras inom 
enheten för Analys.

Medarbetares  
kompetensprofiler
Obligatoriska utbildningar/ 
kompetenskontroller genom-
förs i det system som internt 
kallas Flame. Systemet utveck-
las kontinuerligt.

Av de obligatoriska utbildning-
arna/kompetenskontroller som 
undersökts (tre områden) har 
85-94 procent av personalen i 
respektive område uppnått 
godkänt resultat. Detta resultat 
är en tydlig förbättring sedan 
föregående år. 

Samtliga som inte uppnått god-
känt resultat har uppmärksam-
mats på detta och åtgärder vid-
tas för att målen ska uppnås 
inom godtagbar tid. 

Systemet Flame är till största 
del ett fullgott system för Sö-
dertörns brandförsvarsförbund 
och täcker de behov av uppfölj-
ning av individuella kompeten-
ser som finns. Vissa utmaningar 

med processen för ”godkännan-
de” av aktiviteter har identifie-
rats och hanteras.

Åtgärd
För att uppföljningen av obliga-
toriska aktiviteter ska kunna bli 
fullgod på grupp och individnivå 
måste Flame och processerna 
kring detsamma utvecklas även 
fortsättningsvis. Till detta be-
hövs också ytterligare satsning-
ar kring hur användarvänlighe-
ten i Flame kan stärkas så att 
närmaste chef enklare kan följa 
upp sin medarbetare över tid.

Förtroendekänsliga 
poster
Vid granskning av inköp av re-
presentation (intern och ex-
tern), resor och gåvor, hittades 
två fall där fel person har slutat-
testerat annan ansvarskod. Det 
kan hända när en person vida-
rebefordrar en faktura i syste-
met, då systemet inte ändrar 
slutattest vid de fallen.

Alla fakturor som kräver en 
deltagarlista har bifogats sådan 
och syfte är alltid angivet enligt 
korrekt rutin, oftast direkt när 
fakturan konteras i systemet. 
Vid ett fall saknades kontraat-
testering av ordförande, då för-
bundsdirektör varit med vid  
arrangemanget.

Åtgärd
Planerad åtgärd är att påminna 
de personer som är ansvariga, 
att en faktura som tillhör en  
annan verksamhet måste avvi-
sas och får inte vidarebeford-
ras. 

Överensstämmelse  
i antal, mellan rappor-
terade och fakturerade 
ärenden
Granskningen visar att alla in-
rapporterade tillsyner också är 
överförda till ekonomisystemet. 
Vid något tillfälle har ett ärende 
krediterats, eller är tillhörande 
året före, vilket gör att antalet 

ärenden i de olika systemen kan 
variera. Antalet överförda och 
debiterade ärenden är dock 
100 procent. 

Åtgärd
Ingen åtgärd planeras. 

Systematiskt  
arbetsmiljöarbete  
Samtliga stationer har gjort 
den fysiska skyddsronden och 
arbetsmiljö finns med som en 
punkt på APTer.

Åtgärd
Ingen åtgärd planeras.

Efterföljande av rutiner 
för direktupphandling 
Mäts genom kontroll av  
samtliga anmälda direktupp-
handlingar. 

Definition  
direktupphandling
Om inköpet har ett kontrakts-
värde mellan 150 000 - 615 311 kr 
kan direktupphandling göras 
genom att vända sig till tre före-
tag. Dokumentationsplikt före-
ligger. Upphandlingsrättliga 
principer ska tillämpas.
 
Avgränsningar
Upphandlingar med ett avtals-
belopp understigande 150 000 kr 
avseende avtalstiden.
Upphandlingar överstigande 
615 311 kr avseende avtalstiden.

Metod
Genomgång av samtliga doku-
menterade direktupphandling-
ar i diariet samt Tensign. 

Resultat
Antal genomförda  
direktupphandlingar: 11 st
Antal avbrutna  
direktupphandlingar: 1 st
Antal direktupphandlingar  
som ej överensstämmer med 
regelverk: 1 st
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Corona
Pandemin har naturligtvis  
påverkat vår organisation pre-
cis som alla andra och vi har ar-
betat hårt med att ställa om och 
förändra vårt arbete under året. 
Ett stort antal riskbedömningar 
kopplat till arbetsmiljö för våra 
medarbetare har genomförts 
och legat till grund till de för-
ändringar vi har genomfört.  
Vi har även haft medarbetare 
utlånade till andra organisa- 
tioner och myndigheter för  
att förstärka och hjälpa till  
i arbetet med pandemin.

Organisationsförändring
När vår förbundsdirektör nu 
verkat i organisationen sitt för-
sta år har behovet av att föränd-
ra organisationen konstaterats. 
Från att tidigare vara organise-
rade med en större produktions-
avdelning, formeras nu organisa-
tionen om till tre avdelningar 
(Ledning och utveckling, Sam-
hällsskydd och Teknik) kopplade 
till kärnverksamheten. Tre avdel-
ningschefer tillsätts och de tar 
även plats i förbundets lednings-
grupp. Ett kontaktcenter har  
tagit form under chefen för ad-
ministration/IT, där administra-
tiva resurser samlas med fokus 
att i högre grad förmå bistå med-
borgare och organisationer både 
snabbare och på ett mer struktu-
rerat och processtyrt sätt.

Vi skapar med de nya avdelning-
arna också sju nya enheter och 
åtta distrikt, som formeras och 
rekryteras till under 2021. Arbe-
tet med förändringarna i organi-
sationen sker i samverkan med 
våra fackliga parter.

Kompetensförsörjning,
rekrytering och  
erbjudande
Vi har genomfört två lite större 
volymrekryteringar. Under vå-
ren 2020 rekryterade vi som-
marvikarierande larmoperatö-
rer inför sommaren 2020 och 
under hösten 2020 rekryterade 
vi sommarvikarierande brand-

män inför sommaren 2021.  
I årets brandmansrekrytering 
tog vi hjälp av ett externt rekry-
teringsföretag för delar av pro-
cessen. Vi konstaterar att det 
fortsatt är en utmaning att få in 
kvinnliga brandmän och kom-
mer under 2021 att fortsätta 
arbetet med hur vi kan påverka 
detta, för att öka andelen kvin-
nor i vår verksamhet. 

I övrigt har vi löpande genom-
fört i huvudsak ersättningsre-
kryteringar under året. 

I början av 2020 startade vi upp 
ett nytt chefsaspirantprogram 
med ett tiotal deltagare. Målet 
med programmet är att säker-
ställa ledarutvecklingen inom 
förbundet genom en kvalitets-
säkrad utbildning som fler med-
arbetare lockas att söka till. Un-
der hösten rekryterade vi 
således till ett nytt program, 
med start i januari 2021. Tio 
nya deltagare är rekryterade, 
varav en kvinna.  

Arbetsmiljö
Under 2020 har vi arbetat med 
att ta fram en ny process för hur 
vi hanterar avvikelser och för-
bättringsförslag. I och med den 
nya processen har vi också im-
plementerat ett nytt system för 
detta som vi har utbildat våra 
chefer och medarbetare i.

Vi har genomfört en gemensam 
grundutbildning i arbetsmiljö 
(BAM, Bättre Arbetsmiljö) på 
tre dagar för blivande chefer 
och skyddsombud i samverkan. 
Detta i syfte att stärka vår sam-
verkan och gemensamt arbeta 
för den bästa arbetsmiljön.  

Vi har arbetat vidare med att 
skapa vår gemensamma värde-
grund. Under våren hade vi dis-
kussionsövningar i hela organi-
sationen som ledde till en ny 
vision, värdegrund och uppfö-
randekod. Under hösten utbil-
dade vi 16 kulturpiloter från 
stationerna och lanserade en 

dilemma-app som verktyg för 
det fortsatta arbetet med vär-
deringar. I appen kan medarbe-
tare ge varandra feedback och 
ställa frågor. Medarbetarna har 
också spelat in filmer som hand-
lar om utmaningar i verksamhe-
ten som vi låter alla reflektera 
över och sedan ha diskussioner 
med sina kollegor. Arbetet kom-
mer att fortsätta under 2021.

Jämlikt Södertörn 
Vi har genomfört en arbetsmil-
jöundersökning med fokus på 
organisatorisk och social ar-
betsmiljö för kvinnor som arbe-
tar i en utryckande roll. Kart-
läggningen genomfördes av 
företagshälsovården genom 
djupintervjuer. Resultatet visar 
att vi har kommit en bra bit på 
väg i arbetet för en mer jäm-
ställd räddningstjänst men det 
finns fortfarande beteenden 
och händelser som är långtifrån 

acceptabla på en arbetsplats. 
Detta kommer vi att arbeta vi-
dare med under 2021.

Personalplanering
Under året har vi på försök  
flyttat över de flesta i våra per-
sonalgrupper från dagtidsstyr-
korna till skift och istället inten-
sifierat arbetet med att låta en 
större del av personalen som 
går utbildningar etc. vara en del 
av den operativa bemanningen 
under dagtid.

Vi nådde även en överenskom-
melse med fackliga parter om 
att inte använda oss av septem-
ber som sommarsemesterperi-
od för våra brandgrupper, och 
således planera för tre semes-
terperioder (juni, juli, augusti) 
istället för fyra. En utvärdering 
genomfördes efter sommaren 
som visade att en bred majori-
tet uppskattade upplägget.  

 Våra medarbetare.
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Personalstatistik
Antal anställda 2020 2019 2018 2017 2016
 
Anställda den 31/12 405 406 388 381 379
 I staben 19 22 19 18 15
 I produktionen 386 384 369 363 364
 Kvinnor 64 63 58 55 52
 Män 341 343 330 326 327 
  
Antal årsarbetare 405 406 388 380 378
Vikarier 2 7 14 14 11
Tjänstlediga -11,8 -10,3 -20,4 -13 -10
Föräldralediga -28,8 -31,6 -23,7 -20 -9
Långtidssjuka -6,0 -7,5 -6,75 -15 -11
Netto årsarbetare 360,4 363,6 351,15 346 359
Budgeterade tjänster – – – 372 369
     
Deltidsbrandmän 91 83 83 87 88
Räddningsvärnsmän 149 147 125 152 156
Motsvarande årsarbetare 10,2 10 13 12 11 
    
Personalomsättning     

Slutade under året 18 28 25 30 25
 Pensionärer 6 8 3 12 11
 Övriga 12 20 22 18 14
Nyanställda 20 46 32 32 39
     
Personalomsättning i procent 4,4 6 6,4 7,8 6,6
     
Personalomsättning: lägst av antalet anställda som börjat/slutat/antalet anställda 

Sjukfrånvaro i procent 2020 2019 2018 2017 2016

Kvinnor 6,6 6,9 3,2 5,2 4,2
Män 5,2 3,8 3,3 4,3 3,4 
Yngre än 29 år 6,1 3,8 4,1 4,6 2,4 
30–49 år 4,0 3,5 2,8 3,0 2,7 
50 år och äldre 5,1 5,4 4,0 6,7 5,4 
    
Total sjukfrånvaro 4,5 4,2 3,3 4,4 3,5
Varav långtidssjuka över 60 dagar 16,9 46,6 38,0 48, 3 44,5 

Personalkostnader (tkr)  2020 2019 Förändring  2018    2017 2016 
        
Totala personalkostnader  288 839 281 611 2,9% 281 441 265 307 258 696
I förhållande till totala kostnader  81,9% 78,8% 3,9% 78,8% 79,6% 77,6%
Löner  189 248 183 728 3,0% 180 731 171 144 163 753
Arvoden  1 075 1 069 0,6% 1 139 1 217 1 141
Sociala avgifter  59 699 55 639 7,3% 56 816 52 651 51 808
Pensionskostnader  34 188 36 266 -5,7% 37 825 35 220 36 957
Övertidsersättning (ingår i löner)  4 456 4 171 6,8% 6 325 3 082 3 153
Personalsociala kostnader  5 628 4 910 14,6% 4 930 5 075 5 037
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Insatser och statistik
 2020 2019                    Förändring     2018 2017 2016
Händelsetyp   antal                procent   

Annan olycka/tillbud 192 239 -47 -20% 187 251 237
Vattenskada 52 81 -29 -36% 71 58 85
Ras 5 8 -3 -38% 10 1 9
Brand i byggnad 625 574 51 9% 557 562 584
Brand, ej i byggnad 1 356 1 611 -255 -16% 1 747 1 851 1 943
Drunkning/tillbud 49 49 0 0% 46 43 43
Nödställd person 366 339 27 8% 341 310 304
Nödställt djur 18 29 -11 -38% 56 42 53
Stormskada 66 43 23 53% 3 14 2
Trafikolycka 1 041 1 290 -249 -19% 1 301 1 311 1 252
Utsläpp av farligt ämne 207 216 -9 -4% 209 196 189

Automatlarm, ej brand 1 582 1 708 -126 -7% 1 868 1 685 1 847
Händelse utan risk för skada 626 639 -13 -2% 665 655 520
Ingen händelsetyp angiven 
(Återkallades före framkomst) 525 704 -179 -25% 599 483 271

Annat uppdrag 34 29 5 17% 47 117 191
Dykuppdrag - - - - - - −
Felindikering automatlarm - - - - - 1 −
Hiss, ej nödläge 1 1 0 0% - 2 2
Annan Hjälp till ambulans 86 59 27 46% 76 124 131
Hjälp till polis 14 4 10 250% 9 5 8
Annat sjukvårdslarm/
I väntan på ambulans 44 42 2 5% 39 43 64
Inbrottslarm - - − - - - −
Hjärtstoppslarm 487 467 20 4% 487 511 505
Trygghetslarm 1 - - - - - 0
Hinder på väg - - - - - - 12
Lyfthjälp 240 242 -2 -1% 226 86 −

Totalt 7 617 8 374 -31 0% 8 544 8 351 8 252
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*Av 7 617 genomförda insatser utfördes 7 331 insatser i förbundets medlemskommuner och 286 insatser 
i annan kommun. Varje insats kan innebära utryckning från en eller flera brandstationer.
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Insatser och statistik
Tillsyner 2020 2019 2018 2017 2016 
   
Antal objekt 3 103 3 245 3 167 3 188 2 936
Planerade tillsyner 1 000 1 000 822 924 1 133
Genomförda tillsyner 458 901 646 573 838
Utförda tillsyner i % av planerade 45,8 90,1 78,6 62,0 74,0

Ärenden
Benämning Avslutat Pågående Totalsumma

Tillstånd brandfarlig vara 105 33 138
Tillstånd explosiv vara 78 4 82
Tillsyn LBE 24 10 34
Tillsyn LSO 2:4 3 2 5
Yttrande alkohol 83 1 84
Yttrande Användande av offentlig plats 1 0 1
Yttrande bygglov 107 8 115
Yttrande detaljplan 59 5 64
Yttrande miljötillstånd länsstyrelsen 7 1 8
Yttrande offentlig tillställning 16 0 16
Yttrande sakkunnigutlåtande 49 6 55
Yttrande SEVESO 3 0 3
Yttrande övrigt 44 12 56
Yttrande 2:4 0 0 0
Tillsyn LSO 317 140 457

Totalsumma 896 222 1 118

Sotningsdistrikt
 Botkyrka/ Ekerö  Haninge Huddinge Nynäshamn Södertälje/ Nacka/ 
 Salem     Nykvarn Tyresö Summa

Beviljad dispens om egensotning 5 37 11 6 1 16 9 85
Utförd sotning enligt frist 86% 85% 97% 87% 91% 62% 89% 85%
Utförda brandskyddskontroller  1 940 1 321 1 679 1 392 336 1 471 3 343 11 482
Förelägganden  40 4 162 142 20 65 113 546
Antal brandskyddskontrollanter 4 7 2 4 2 3 7 29
Nyttjandeförbud 3 3 1 1 2 1 8 19
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Denna förvaltningsberättelse följer Rådet 
för kommunal redovisnings rekommenda-
tioner R15.

Södertörns brandförsvarsför-
bunds uppdrag och verksamhet
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) är 
ett kommunalförbund med tio medlems-
kommuner (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Hud-
dinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) för vilka förbundet 
ska utföra kommunens uppdrag enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 
samt efter särskilda överenskommelser kan 
utföra andra uppgifter. LSO ger samman-
fattningsvis uppdraget att hålla beredskap 
för att kunna hantera olyckor i medlems-
kommunerna, samt bedriva förebyggande 
brandskydd. Verksamheten sker i egen regi 
förutom inom områdena sotning och brand-
skyddskontroll där verksamheten i huvud-
sak utförs av upphandlade entreprenörer. 
Utöver uppdrag enligt LSO bedriver för-
bundet en larm- och ledningscentral som 
kan ta emot 112-larm avseende till exempel 
brand, trafikolyckor, sjukvårdsinsatser eller 
andra akuta olyckor samt larm från med-
lemskommunerna och deras bolag. Förbun-
det hanterar även det kommunala ansvaret 
för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor.

Förbundets verksamhet bedrivs på nio  
heltidsstationer, tre deltidsstationer (RIB) 
och nio brandvärn. Vi organiserar och utbil-
dar också frivilliga inom den s.k. CIP/FIP-
verksamheten (civil respektive första in-
satsperson) som vi kan larma ut som en 
kompletterande resurs vid olyckor och till-
bud. Inom förbundet finns idag ca 150 ide-
ella insatspersoner.

I förbundets område bor det uppemot  
640 000 invånare. Under året genomförde 
vi ca 7 300 utryckningar i medlemskommu-
nerna och bistod andra räddningstjänstor-
ganisationer vid ytterligare ca 300 insatser. 
Ungefär hälften av alla utryckningar sker  
på grund av ett akut nödläge och leder till 
att vi genomför en räddningsinsats för att 
hantera situationen. 

Förbundets brand- och olycksförebyggan-
de verksamhet har bland annat inneburit 
att vi har utfört 450 tillsynsbesök under 
verksamhetsåret och haft ungefär lika 
många övriga ärenden avseende tillstånds-
givning för hantering av brandfarliga- och 
explosiva varor samt yttranden angående 

Förvaltningsberättelse
Verksamhetens utveckling

  2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter 384 172 372 564 360 317 345 750 336 491
Verksamhetens kostnader -377 307 -369 176 -364 257 -345 248 -333 396
Årets resultat 6 865 3 388 -3 940 502 3 095
Soliditet 20,6% 19,9% 19,4% 20,5% 20,9%
Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 11,6% 10,9% 10,4% 11,0% 11,1%
Investeringar (netto) 6 811 12 091 17 550 14 902 28 360
Självfinansieringsgrad 6,8 0,6 1,5 -0,4 1,3
Långfristig låneskuld - - - - -
Antal anställda 405 406 388 381 379

Måluppfyllnad 

Mål

Alla inom vårt område ska 
leva i en trygg och säker 
hemmiljö med avseende på 
brand och andra olyckor

Vi ska skapa förut-
sättningar för effektiva 
räddningsinsatser

Vi ska vara motståndskraf-
tiga mot störningar

Vi ska främja en hållbar  
utveckling

Resultat

1. 846 hembesök har genomförts och i vart femte bostad 
av de som besöktes har en fungerande brandvarnare 
monterats.

2. 11 482 brandskyddskontroller har genomförts där 5% 
ledde till ett föreläggande om åtgärd.

1. Vi har minskat framkomsttiden till de mest tidskritiska 
olyckorna jämfört med föregående år. 

2. Vårt tillsynsarbete har genomförts med mycket gott re-
sultat fram till dess att pandemin avsevärt begränsade 
möjligheterna att genomföra tillsynsbesök.

1. Vår kontinuitetshantering har successivt utvecklats  
under året som ett led i arbetet att hantera den 

 pågående pandemin
2. Vi har övergått i en mer robust IT-lösning med  

Microsoft 365 som plattform

1. Förbundet har under året ytterligare stärkt sitt miljöar-
bete och genomgått en revision av miljöcertifieringen 
med ett väl godkänt resultat.

2. Förbundet har under året antagit en ny värdegrund och 
bedriver ett aktivt implementeringsarbete för att för-
stärka medarbetarnas engagemang i arbetet. 
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detaljplaner och byggärenden. Tillsammans 
med våra entreprenörer har 11 500 brand-
skyddskontroller genomförts. Under året 
har förbundet utbildat 750 personer i 
brandskydd och på olika sätt agerat för att 
skapa meningsfulla möten med allmänhe-
ten. Ett exempel på sådana möten är så 
kallade hembesök där vi nådde ca 800 hus-
håll i prioriterade områden under året. På 
grund av rådande pandemi har all vår exter-
na verksamhet inte kunnat genomföras som 
planerat under stora delar av året, varför 
dessa siffror är lägre än under ett normalår.

Antalet räddningsinsatser har visat på en 
ökande trend den gångna femårsperioden 
även om det totala antalet utryckningar 
blev något lägre under 2020 jämfört med 
året innan. Denna totala volymökning av 
verksamheten tillsammans med en allmän 
kostnadsökning har inneburit att våra kost-
nader har stigit påtagligt. Samtidigt har vi 
på grund av åtgärder för att säkerställa be-
manning behövt bibehålla en relativt hög 
personalresurs vilket medfört ökade perso-
nalkostnader (se utvecklad beskrivning un-
der ” Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning”).

Viktiga förhållanden för  
resultat och ekonomisk ställning
Alltför ofta är det pensionsskulden som är 
avgörande för vår ekonomiska situation i 
slutet av året. Verksamheten tilldelas en 
budget och håller sig inom den ramen men 
förändringar i pensionsskulden gör att det 
är svårt att veta vad som finns utrymme för 
när året börjar närma sig sitt slut. Under 
2020 sattes ett inköpstopp i mitten av no-
vember för att osäkerheten inför årsresul-
tatet var stort, med pågående pandemi som 
satte stopp för flera viktiga intäkter och 
osäkerhet kring semesterlöneskuld och 
pensionsskuld. Pensionsskulden skulle se-
dan komma att bli betydligt lägre än prog-
nosticerat. Orsaken till detta är flera och 
för 2020 också något ovanliga. Coronapan-
demin medförde bland annat att prisbelop-
pet blev lägre liksom ränta och inflation.

En brandman har enligt avtal möjlighet att 
gå i pension vid 58-års ålder. Med tre måna-
ders varsel kan förbundet tappa värdefull kom-
petens som är svår att snabbt ersätta med ny-
rekrytering. Under senare år har ca 10 procent 
av förbundets brandmän uppnått den åldern. 

Förbundet eftersträvar att fasa ut dessa 
erfarna brandmän successivt och erbjuder 

därför en viss extra pensionsersättning.  
Parallellt med nyrekrytering arbetar erfa-
ren personal kvar och erhåller en ekono-
misk kompensation samtidigt som förbun-
dets pensionsskuld minskar. Förbundets 
rekryterings-, utbildnings- och introduk-
tionskostnader kan samtidigt förväntas öka 
med en åldrande generation som lämnar yrket. 

Södertörns brandförsvarsförbund verkar i 
en mycket expansiv region. Samtliga kom-
muner har växt kraftigt och spås fortsätta 
växa kraftigt framöver. Växande kommuner 
medför ett ökat antal uppgifter för förbun-
det, både avseende plan- och byggärenden, 
tillsyn och räddningsinsatser. Därutöver 
ställs förbundet inför andra hot och risker 
än tidigare där vår förmåga att möta dessa 
är höga. Förbundet har genom effektivise-
ring lyckats hantera dessa frågor inom be-
fintliga ramar men ser att åtgärder kan be-
höva vidtas för att matcha kommunernas 
tillväxt och en förändrad omvärld.

Med ständiga effektiviseringar, god kost-
nadskontroll och en mager administration 
kan inte besparingar mötas utan att det får 
effekt för den operativa, skadeavhjälpande 
förmågan.

Pensionsförpliktelserna inklusive ansvars-
förbindelse, avsättningar för pensioner och 
kortfristig avgiftsbestämd ålderspension 
uppgår till 340,6 Mkr (2019: 369,2 Mkr). 
Likviditetsöverskottet förvaltas i egen regi 
och används till investeringar i fastigheter, 
maskiner och inventarier samt till framtida 
tillfälliga kostnadsökningar eller intäkts-
minskningar. Se mer information i not 11.

Investeringar
Investeringarna uppgick till 6,8 Mkr (2019: 
12,1 Mkr). Den största posten är moderni-
sering av radiokommunikation (Rakel) som 
uppgick till 2,1 Mkr. Investeringarna för an-
passning av övningsplatsen i Botkyrka upp-
gick till 600 tkr. Den främsta orsaken till att 
utfallet inte är så högt som ramen ger ut-
rymme till, beror på att släckbilarna samt 
lastbilen inte kommer att levereras förrän 
under 2021. Totalt ramvärde 8,9 Mkr. 
 

Händelser av väsentlig  
betydelse
Explosion i Saltsjöbaden, Nacka
Under natten till den 23 mars brann det i 
flera parkerade fordon i Saltsjöbaden. I 
samband med släckinsatsen inträffade flera 

explosioner efter varandra. Det visade sig 
att sprängämnen från en byggarbetsplats 
felaktigt hade förvarats i ett av de parkera-
de fordonen. Flera av brandmännen på 
plats fick lindriga hörselskador men klarade 
sig från allvarligare skador vid de kraftiga 
explosionerna. 

Skogsbrand i Paradisets  
naturreservat, Huddinge
Under en period med mycket torrt väder 
och hög brandrisk inträffade en större skog-
brand i slutet av maj i ett naturreservat på 
gränsen mellan Huddinge och Haninge kom-
mun. En omfattande räddningsinsats pågick 
i flera dagar och släckningsarbetet skedde 
både med hjälp av helikoptrar och ett stort 
antal brandmän från flera stationer. 

Brand i flisupplag och närliggande  
skog, Nykvarn
En brand uppstod i ett stort flisupplag den 
27 augusti i Nykvarns kommun. Branden 
spred sig i upplaget och så småningom även 
till omkringliggande skog. Räddningstjänsten 
larmades till platsen och inledde en räddnings-
insats som varade i två dygn. När räddningsin-
satsen avslutades på lördagen fortsatte verk-
samhetsutövaren att hantera händelsen och 
brandförsvaret stöttade då med personal och 
resurser under ytterligare sex dygn. 

Brand i Folkets hus i Orminge, Nacka
Tidig morgon den 15 oktober bröt en brand 
ut i Folkets Hus i Orminge i Nacka kommun. 
När räddningstjänsten kommer till platsen 
är branden fullt utvecklad och byggnaden 
går dessvärre inte att rädda. Rasrisken av 
byggnaden bedömdes som mycket stor vil-
ket innebar att endast utvändigt släck-
ningsarbete kunde genomföras ur ett sä-
kerhetsperspektiv. 

Brand i avfallshög i Kagghamra,  
Botkyrka kommun
Den 23 december påbörjas en räddningsin-
sats i Kagghamra i Botkyrka kommun. Ett 
område på cirka 100 gånger 100 meter 
med osorterat avfallsmaterial hade börjat 
att brinna. Tillsammans med Botkyrka kom-
mun har ett arbete med olika åtgärdsför-
slag för att hantera branden och begränsa 
rökavgivningen pågått sedan branden star-
tade. Kontakt har även tagits med Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, 
Länsstyrelsen Stockholm, SMHI, FOI och 
Statens geotekniska institut. Komplexa  
omständigheter och geologiska utmaningar 
har påverkat insatsen och en månad senare, 
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i skrivande stund, pågår arbetet fortfarande.

Hjärt-lungräddning på barn blir en  
del av vårt uppdrag
Södertörns brandförsvarsförbund har under 
året tecknat ett nytt avtal med Region Stock-
holm om medverkan vid första-hjälpen-insat-
ser och utlarmning vid misstänkta hjärtstopp. 
Det nya avtalet omfattar även misstänkta 
hjärtstopp på barn under 8 år och började att 
gälla från och med den 1 december 2020.  

Styrning och uppföljning  
av verksamheten
Övergripande mål för verksamheten be-
skrivs i förbundets handlingsprogram be-
slutad av direktionen. De fyra inriktnings-
målen som anges i denna bryts ner i en årlig 
förbundsgemensam verksamhetsplan som 
inkluderar hur verksamheten ska följas 
upp. Verksamhetsplanen omsätts i lokala 
arbetsplaner som också följs upp lokalt 
med redovisning till ansvarig chef. Centralt 
följs ett antal nyckeltal upp löpande, och i 
samband med tertial görs en större genom-
lysning avseende både verksamhet och 
ekonomi. Vid delår och årsredovisning sker 
en djupare analys över samtliga verksam-
hetsområden med tillhörande resultatkon-
ton. Uppföljning tillsammans med budget-
ansvariga i verksamheten sker löpande 
under året. Utöver detta finns en särskild 
internkontrollplan beslutad av direktionen 
som reglerar hur ett antal områden ska föl-
jas upp kvalitativt.

God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning
Förbundets finansiella mål och riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning överens-
stämmer med kommunallagens regler om 
en ekonomi i balans. Förbundsdirektionen 
har 2013-12-06 beslutat anta riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och hantering 
av resultatutjämningsreserv (RUR). De 
verksamhetsmässiga målen för god ekono-
misk hushållning motsvaras av inriktnings-
målen i budget. God ekonomisk hushållning 
har uppnåtts för år 2020. Förbundets eko-
nomiska ställning anses vara stabil utifrån 
likviditets- och soliditetssynpunkt, det vill 
säga betalningsberedskap på kort sikt och 
storleken på eget kapital.

Årets resultat 2020 blev 6 865 tkr, vilket är 
6 665 tkr bättre än budget. Detta beror till 
största del på att pensionsskulden blivit 
lägre än väntat. 

Årets intäkter är lägre än budget med mot-
svarande ca 4 200 tkr, efter reglering av 
jämförelsestörande intäkt. Det är framfö-
rallt vår tillsynsverksamhet respektive ut-
bildningsverksamhet som står för minsk-
ningen (-4 200 tkr mot budget). Det beror 
på att verksamheterna varit stängda mer-
parten av året, på grund av rådande pande-
mi. Antalet brandskyddskontroller har varit 
färre än planerat (- 2 000 tkr mot budget), 
även det beroende av pandemin. I början av 
året såg vi ett intäktstapp på obefogade 
larm, men under hösten kan vi konstatera 
att intäkten återhämtade sig och hamnade 
vid årets slut nära budget. I jämförelse med 
föregående år var dock antalet något lägre. 
Intäkterna för restvärdesräddning landade 
nära budget och betydligt högre än föregå-
ende år. Under året har vi haft medarbeta-
re uthyrda i olika stabsbefattningar, vilket 
väger upp det övriga intäktstappet. 

Den lättnad i sjuklön  som staten subven-
tionerat i samband med pandemin, visas 
som en jämförelsestörande intäkt motsva-
rande 1 730 tkr.

På kostnadssidan har vi totalt sett köpt in 
enligt tilldelad ram, även om vi har haft ett 
annat inköpsmönster under 2020, dels på 
grund av pandemin och därmed ett annat 
tempo i organisationen, dels utifrån det in-
köpsstopp som infördes i november. De 
poster som är högre än budget har varit 
nödvändiga ur ett verksamhetsperspektiv. 
Bland annat har reparation och underhåll 
av fastigheter drivit upp kostnaden och be-
hovet av att komplettera kommunikations-
utrustning inom den utryckande verksam-
heten. I och med det utökade kravet av 
digital kommunikation har vi förstärkt med 
utrustning och enheter till verksamheten. 

Avskrivningar är lägre än budget på grund 

Balanskravsutredning      
 
 2020 2019 2018

Årets resultat enligt RR 6 865 3 388 -3 940
- Samtliga realisationsvinster -140 -399 -251
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper - - -

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6 725 2 989 -4 191
       
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -3 366 - -
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 4 191

= Balanskravsresultat 3 359 2 989 0

Sjukfrånvaro i procent 
 
 2020 2019 2018 2017 2016

Kvinnor 6,6 6,9 3,2 5,2 4,2
Män 5,2 3,8 3,3 4,3 3,4
Yngre än 29 år 6,1 3,8 4,1 4,6 2,4
30–49 år 4,0 3,5 2,8 3,0 2,7
50 år och äldre 5,1 5,4 4,0 6,7 5,4
     
Total sjukfrånvaro 4,5 4,2 3,3 4,4 3,5
Varav långtidssjuka över 
60 dagar 16,9 46,6 38,0 48, 3 44,5
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har 40-talet organisationer inklusive länets 
kommuner, polis, sjukvård osv. kunnat hjäl-
pas åt. I framtiden behöver Sveriges krisbe-
redskap förstärkas och utvecklas, där erfa-
renheterna av coronautbrottet blir en viktig 
del att analysera. Vi behöver också arbeta 
vidare mot ett funktionellt civilt försvar och 
ta höjd för nya hot inom till exempel cyber-
säkerhet och elförsörjning. Nya asymmetris-
ka hot ställer nya krav på vår beredskap. 

Vår region är en av de snabbast växande. 
Med ökat antal invånare, infrastrukturför-
ändringar och tillväxt i alla förbundets 
medlemskommuner ökar också riskerna för 
bränder och andra olyckor. Vi förväntar oss 
en dynamisk utveckling på både på kort och 
lång sikt och flera faktorer påverkar ett 
ökande behov av räddningstjänstens insat-
ser. På längre sikt kommer det behövas fler 
brandstationer eller andra beredskapslös-
ningar för att kunna upprätthålla accepta-
bla anspänningstider och kunna undsätta 
människor som är i behov av hjälp. 

Under året har en organisationsförändring 
initierats för att bättre möta framtidens be-
hov och kommande år kommer vi lägga 
mycket tid och kraft på att få den på plats.

Två så kallade civila insatsgrupper startas 
upp i Mölnbo/Vårdinge och Rönninge/Sa-
lem under kommande år. Att bedriva verk-
samhet med ideella krafter fordrar resurser 
för rekrytering, utbildning och utrustning. 
Det krävs även löpande vägledning, stöd 
och uppmuntran. 

Under 2020 har samarbetet mellan länets 
fyra räddningstjänster utvecklats. Högsta 
chefer och ledningsgrupper har samlats 
kring utvecklingsområden där vi ser syner-
gieffekter genom att arbeta tillsammans 
också inom andra områden än det operativt 
skadeavhjälpande. Exempel på samverkan 
är utbildning och övning samt inköp och 
upphandling. Under året har även samarbe-
tet i regionen utvecklats, där Räddnings-
central Mitt och förbundets egen rädd-
ningscentral spelar en viktig roll. Den 
förändrade lagstiftningen, Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor, ställer också högre 
krav på vår verksamhet och vår förmåga till 
bland annat ledning. Under 2021 fortsätter 
länets räddningstjänster att ytterligare ut-
veckla samverkan för att effektivisera, höja 
kvaliteten och förmågan. Ett viktigt hand-
slag har tagits mellan cheferna i länets 
räddningstjänster för att manifestera att 

av att vi inte har fått leverans på några av 
våra stora investeringar och därmed inte 
börjat skriva av dem än.

Den främsta orsaken till att vi gör ett posi-
tivt resultat beror på att pensionsskulden 
blev lägre än förväntat. Det beror dels på 
vårt erbjudande om pensionsförstärkning 
som gör att fler personer stannat i tjänst  
istället för att gå i pension. Dels beror det 
på att pågående pandemi har inneburit att 
parametrar som inflation, ränta och pris-
basbelopp blivit lägre än den prognos som 
låg för året då budget sattes. Enbart räntan 
på pensionsskulden minskade med närmare  
2 900 tkr jämfört med budget. Även en rätt-
ning under året gjorde att skulden  minskade. 

Verksamheterna går i huvudsak enligt 
budget. Budgetansvariga och driftområdes-
ansvariga har tagit ett stort ansvar gällan-
de ekonomin under året. 
 
Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen är  
6 865 tkr. Efter att hänsyn tagits till realisa-
tionsvinster på 140 tkr är det justerade re-
sultatet 6 725 tkr och därmed är balanskra-
vet för år 2020 uppfyllt. Vi ämnar flytta 
över så mycket vi kan till RUR.

Väsentliga personalförhållanden
Vid årsskiftet var vi netto 360 årsarbetare 
(364). Utöver dessa tillkommer 91 deltids-
brandmän (83) och 149 räddningsvärns-
män (147) motsvarande 10,2 årsarbetare 
(10). Utbetalda löner har uppgått till  
188,6 Mkr (184,8) varav arvoden till förtro-
endevalda till 1,1 Mkr (1,1). Siffrorna är en 
”ögonblicksbild” av antalet anställda just 
den 31 december 2020 och inom parenteser-
na 2019 vilket gör att siffrorna kan variera. 

Förväntad utveckling
Den världsomfattande, allvarliga corona-
pandemin pågår och påverkar hela Sverige. 
Samhällets samlande förmåga prövas i en 
allvarlig kris och det blir uppenbart att vi är 
sårbara. Förbundet har också påverkats, 
men i mindre allvarlig omfattning än inom 
andra välfärdsområden. Vi har istället kunna 
ställa om och bidra till andra aktörers kris- 
och stabsarbete. Det visar sig att vårt sam-
hälle har en hög resiliens mot samhällsstör-
ningar när vi samarbetar, men också att vi 
behöver förbättra och utveckla krismeka-
nismer och styrning när krisen kommer. Tack 
vare en, sen flera år, utvecklad samverkan 
inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR) 

samverkan och samarbete är vägen framåt. 
Att vi ska hjälpas åt och använda våra re-
surser optimalt är precis vad medborgarna 
kan förvänta sig. 

Utifrån den förändrade nationella hotbil-
den mot Sverige pågår en uppbyggnad av 
totalförsvaret, vilket räddningstjänsten är 
en del i. När staten beslutar om nya medel 
kommer utbildning och övning vara en vik-
tig uppgift att ta sig an. Under 2020 blev 
alla anställda krigsplacerade, det övervä-
gande flertalet i sina ordinarie funktioner.

Förbundet kommer förstärka samarbetet 
med medlemskommunerna och står bered-
da att bidra till trygga och säkra samhällen. 
I varje distrikt (motsvarande heltidssta-
tion) pågår rekrytering av distriktschef 
som har ansvaret för samarbetet lokalt. 
Tillsammans är vi starka, endast genom att 
jobba ihop kan vi skapa de trygga och säkra 
samhällen vi vill ha och behöver.

Händelser av väsentlig betydel-
se efter räkenskapsårets utgång

Brand i avfallshög i Kagghamra,  
Botkyrka kommun
Den brand som startade i avfallshögen i 
Kagghamra den 23 december 2020, pågår 
ytterligare drygt  två månader in på 2021. 
Omfattningen av insatsen har varit stor, 
med inhyrda entreprenörer, experter och 
förstärkning från andra organisationer, lik-
som väktarinsatser och materialinköp. 
Räddningsinsatsen är den största i förbun-
dets historia sedan slutet av 90-talet. Osä-
kerheten kring hur mycket denna insats på-
verkar resultatet för 2021 är stor. Samtal 
kring statlig ersättning diskuteras i skri-
vande stund med MSB, myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.

Teknisk plattform för kommunala larm
Efter utredning och analys, samt informa-
tion i direktionen, har förbundet beslutat 
att avsluta samarbetet med leverantören 
avseende ny teknisk plattform för så kall-
ade kommunala larm till räddningscentra-
len. Den estimerade avskrivningskostna-
den är drygt 4 miljoner kronor. Förhandling 
har inletts med leverantören angående 
ekonomiska konsekvenser av att säga upp 
avtalet.
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Resultaträkning
Tkr Not 2020 2019 

Verksamhetens intäkter not 2 48 317 46 469
Jämförelsestörande intäkter  not 2  0
Verksamhetens kostnader  not 3 -353 902 -344 181
Jämförelsestörande kostnader (not 2)    
Avskrivningar  not4 -16 849 -17 400

Verksamhetens nettokostnader  -322 434 -315 112
   
Kommunbidrag  not 5 335 851 326 069
    
Verksamhetens resultat  13 417 10 957 

Finansiella intäkter  4 26
Finansiella kostnader  -6 556 -7 595

Resultat efter finansiella poster  6 865 3 388
   
Extraordinära poster   0
    
Årets resultat not 6 6 865 3 388
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Balansräkning
Tkr Not 2020 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar  121 497 131 727
Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar  not 7, 8   
  mark, byggnader och tekniska anläggningar  71 732 74 061
  maskiner och inventarier  49 765 57 666
  övriga materiella anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar     

Omsättningstillgångar  341 437 312 242
Förråd   0
Fordringar  not 9 75 035 85 414
Kortfristiga placeringar   
Kassa och bank  266 402 226 828
    
Summa tillgångar  462 934 443 968

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital   not 10   

Årets resultat  6 865 3 388
Övrigt eget kapital  88 411 85 023
Summa eget kaptial  95 276 88 411
   
Avsättningar   not 11 239 546 240 602
Avsättningar för pensioner   239 546 240 602
Andra avsättningar    

Skulder  128 112 114 955
Långfristiga skulder     
Kortfristiga skulder  not 12 128 112 114 955
    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    462 934 443 968
    
Panter och ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland     
skulder eller avsättningar  not 11 88 150 116 666
Övriga ansvarsförbindelser  not 14 17 764 17 537
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Tkr Not 2020 2019

Den löpande verksamheten   
Årets resultat  6 865 3 388
Justering för ej likvidpåverkande poster not 15 15 653 22 138

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  22 518 25 526
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  10 379 -15 940
Ökning/minskning förråd och varulager   
Ökning/minskning kortfristiga skulder   13 157 -2 211

Medel från den löpande verksamheten  46 054 7 375
   
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -6 811 -12 091
Försäljning av materiella anläggningstillgångar not 7 331 630
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar     
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar     

Medel från investeringsverksamheten  -6 480 -11 461
    
Finansieringsverksamheten    
Nyupptagna lån    
Amortering av skuld    
Ökning långfristiga fordringar    
Minskning långfristiga fordringar    
Medel från finansieringsverksamheten  0 0
    
Årets kassaflöde  39 574 -4 086
Likvida medel vid årets början  226 828 230 915

Likvida medel vid årets slut  266 402 226 828

Kassaflödesanalys

Investeringsredovisning
Tkr  Investeringsanslag         Utfall   Differens
Investeringsprojekt  2020 Ombudgetering  2020 2019  2020 2020

Utbyggnad av Lindvreten*      
Periodiskt underhåll fastigheter 800  800 1 547 863 -63
Övningsanläggning BO 2 725  2 725 1 025 609 2 116  
Summa fastigheter 3 525 0 3 525 2 572 1 472 2 053
      
Släckbilar 6 700  6 700   6 700
Lastväxlare/tankbil 0  0   0
Höjdfordon  0  0   0
Räddningsbåtar 0  0 3 097  0
Transportfordon 2 700  2 700 417 812 1 888
Räddningsrobot 0  0   0
Rakel 2 000  2 000  2 101 -101
Lastbil för interna transporter 2 200  2 200   2 200
Modernisering larmhantering 0  0 4 813 995 -995
Verksamhetssystem 0  0   0
Övriga inventarier 1 675  1 675 1 192 1 431 244

Summa maskiner o inventarier 15 275 0 15 275 9 519 5 339 9 936
Totalsumma 18 800 0 18 800 12 091 6 811 11 989

* Investeringar, vilka behandlas som särskilt ärende i direktionen

Upplysning om redovisningsprinciper för investeringsredovisningen lämnas i Not 17
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Driftsredovisning
Tkr Utfall 2020 Budget 2020 Diff % Utfall 2019 Diff %

Stab och gemensamt      
intäkter 1 807 1 070 68,9 1 138 59
personalkostnader -17 837 -17 609 -1,3 -17 525 -2
övriga kostnader -5 457 -5 137 -6,2 -7 612 28

Netto -21 487 21 676 0,9 -23 999 10
      
Produktion      
intäkter 42 583 45 731 -6,9 41 851 2
personalkostnader -237 843 -234 371 -1,5 -227 950 -4
övriga kostnader -58 148 -58 095 -0,1 -55 983 -4

Netto -253 408 -246 735 -2,7 -242 082 -5
     
Fastigheter      
intäkter 3 928 4 114 -4,5 3 480 13
extraordinära intäkter 0     
lokalhyra -5 754 -5 800 0,8 -5 426 -6
övriga kostnader -11 616 -11 876 2,2 -11 020 -5

Netto -13 442 -13 562 0,9 -12 966 -4
      
Finansiering      
medlemsavgifter 335 851 335 693 0,0 326 069 3
utbetalda pensioner -41 688 -34 587 -20,5 -38 485 -8
förändring pensionsskuld 7 529 -9 571 178,7 2 349 221
räntenetto -6 490 -9 362 30,7 -7 493 13
Övriga kostnader   0,0 -5 0
Netto 295 202 282 173 4,6 282 435 5
      
Summa intäkter 384 169 386 608 -0,6 372 538 3

Summa personalkostnader -289 839 -296 138 2,1 -281 611 -3

Summa övriga kostnader -87 465 -90 270 3,1 -87 539 0

Netto 6 865 200  3 388 103
      
Ackumulerat eget kapital 95 276 89 603  88 411

Upplysning om redovisningsprinciper för driftredovisningen lämnas i Not 16
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Tkr Not 2020 2019

Not 1 Redovisningsprinciper Förbundet redovisar enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning och följer god 
 redovisningssed samt anvisningar lämnade av Rådet för kommunal redovisning (RKR).
 Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med inves
 teringsbidrag och gjorda avskrivningar.
 Avskrivningar följer i princip rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner 
 om avskrivningstider och startar den månad anskaffning sker eller, vid större projekt, den 
 månad vi tar anläggningen i drift.
 Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och intäktsposter periodiseras.
 Löner, semester och okompenserad övertid periodiseras. Upplupna löner, outtagen 
 semester och okompenserad övertid, inklusive sociala avgifter skuldbokförs.
 Pensionsskuld. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Avsättning 
 för pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. 
 Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med den  
 kommunala redovisningslagen. Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kort
 fristiga skulder, avsättningar och ansvarsförbindelser.
 Hyres- och leasingavtals restskulder under återstående löptid redovisas som ansvars-
 förbindelse inom linjen i balansräkningen. RKRs rekommendation nr 13.1 tillämpas.

Not 2 Verksamhetens intäkter Kommunal beredskapsplanering 869 820
 Övriga intäkter kommuner, landsting och staten 3 790 278
 Statliga bidrag 167 1 703
 Ersättning för sjuklön covid-19 1 730
 Taxor och avgifter 34 836 34 872
 Utbildning och konsulttjänster 2 601 4 841
 Externa hyror 3 597 3 591
 Övrigt 726 364
 
 Summa externa intäkter 48 317 46 469

Not 3 Verksamhetens kostnader Utgifter för material, entreprenader och konsulter 13 765 13 871
 Löner, arvoden och kostnadsersättningar 190 324 184 797
 Sociala avgifter och pensioner  93 888 91 904
 Personalsociala kostnader  5 628 4 910
 Hyra, leasing, fastighetsservice och energi 15 690 16 145
 Förbrukningsmaterial m m  12 698 9 347
 Reparation och underhåll  6 555 6 605
 Övrigt  15 354 16 602
 
 Summa externa kostnader  353 902 344 181

Not 4 Avskrivningar Planenlig avskrivning på mark, byggnader 3 296 3 015
 Planenligt avskrivning maskiner och inventarier 13 553 14 385
 Nedskrivning av anläggningstillgångar - -
 
 Summa avskrivningar  16 849 17 400

Noter

I posten övrigt ingår realisationsvinster 
enligt not 6. Realisationsförluster ingår 
i posten övrigt i not 2. 
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Tkr Not  2020 2019

Not 5 Medlemsavgift Kommun Andel 
 Botkyrka 11,59% 35 812 34 769
 Ekerö 7,55% 23 328 22 649
 Haninge 16,72% 58 986 57 268
 Huddinge 18,97% 70 030 67 990
 Nacka 11,59% 35 812 34 769
 Nykvarn 1,48% 5 919 5 747
 Nynäshamn 6,29% 20 818 20 212
 Salem 2,48% 7 663 7 440
 Södertälje 14,25% 47 167 45 793
 Tyresö 9,08% 30 315 29 432
 
 Summa 100,00% 335 851 326 069

Not 6 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen 6 865 3 388
 Avgår: realisationsvinster  -140 -399
 Återföring av effekt av RIPS-ränta   
 
 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6 725 2 989
 Medel till RUR  -3 366 0
 Medel från RUR  0 0
 Årets balanskravsresultat  3 359 2 989
 Balansunderskott från tidigare år  0 0
 Summa  3 359 2 989
 Balanskravsresultat att reglera  0 0  
   

Not 7 Materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde  101 412 97 996
 Inköp  967 3 416
 Försäljningar  - -
 Utrangeringar  - -
 Överföringar  - -
 Utgående anskaffningsvärde  102 379 101 412
   
 Ingående ack avskrivningar  -27 351 -24 336
 Försäljningar  - -
 Utrangeringar  - -
 Övrföringar  - -
 Årets avskrivningar  -3 296 -3 015
 Utgående ack avskrivningar  -30 647 -27 351
   
 Ingående ack nedskrivningar  - -
 Försäljningar  - -
 Utrangeringar  - -
 Årets nedskrivningar/återföringar  - -
 Utgående ack nedskrivningar  0 0
   
 Utgående redovisat värde  71 732 74 061
   
 Avskrivningstider (genomsnittliga)  40 40 

Noter

Linjär avskrivning tillämpas för 
samtliga Mark och byggnader

Medlemsavgiften består av tre delar. 
Grundavgiften fördelas enligt andelen. 
Pensionskostnader intjänade före 
1998 betalar kommunerna Botkyrka, 
Ekerö och Salem direkt till KPA medan 
övriga kommuner betalar via medlems-
avgift. Hyreskostnader för brand-
stationer ingår i medlemsavgiften för 
Huddinge, Nykvarn och delvis Tyresö 
medan övriga  kommuner står för dessa 
kostnader själva.
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Noter

Försäljning avser  
huvudsakligen 
transportmedel.

Tkr Not  2020 2019

Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde  251 068 243 531
 Inköp  5 844 8 674
 Försäljningar  -870 -1 137
 Utrangeringar  - -
 Överföringar  - -
 Utgående anskaffningsvärde  256 042 251 068
   
 Ingående ack avskrivningar  -193 402 -179 923
 Försäljningar  680 906
 Utrangeringar   
 Överföringar   
 Årets avskrivningar  -13 553 -14 385
 Utgående ack avskrivningar  -206 275 -193 402
 
 Ingående ack nedskrivningar   0
 Försäljningar   -
 Utrangeringar   -
 Årets nedskrivningar/återföringar   -
 Utgående ack nedskrivningar  0 0
   
 Utgående redovisat värde  49 766 57 666
   
 Avskrivningstider (genomsnittliga)  6 6
   
   
 Mark och byggnader  102 379 101 411
 Maskiner o mikrovågslänkar  6 202 6 202
 Inventarier  27 667 26 706
 Transportmedel  177 425 177 483
 Förbättringsutgifter ej ägda fastigheter 1 323 1 323
 Övriga maskiner och inventarier  43 425 39 355
 
 Summa  358 421 352 480

Not 8 Sålda och utrangerade Anskaffningsvärde  870 1 137
 Ackumulerade avskrivningar  -680 -906
 Nettovärde  190 231
 Försäljningspris  331 630
 Realisationsvinst  140 422
 Realisationsförlust  0 -23
 
 Nettovinst  140 399

   
Not 9 Fordringar  Kundfordringar  65 946 76 769
 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 3 885 4 359
 Övriga kortfristiga fordringar  5 204 4 286
 
 Summa  75 035 85 414  

Not 10 Eget kapital  Ingående eget kapital  88 411 85 023
 Årets resultat  6 865 3 388
 
 Utgående eget kapital  95 276 88 411
        varav avsatt till RUR  9 534 6 168
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Tkr Not 2020 2019

Not 11 Pensionsförpliktelser  Avgiftsbestämd ålderspension 10 422 9 581
 Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26% 2 528 2 324
 
 Summa kortfristig pensionsskuld 12 950 11 905
 Avsättning för pensionsskuld intjänad efter 1997 192 778 193 628
 Varav avsätt till ÖK-SAP   
 Särskild löneskatt  46 768 46 974
 
 Summa avsättning för pensioner 239 546 240 602
 Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998  88 150 93 889
 
 Summa ansvarsförbindelse pensioner 88 150 116 666
 Totala pensionsförpliktelser 340 646 369 174

Not 12 Kortfristiga skulder  Skuld till kreditinstitut och kunder   
 Leverantörer 11 353 9 837
 Skatteavräkning 5 093 6 825
 Upplupna personalkostnader 34 415 38 155
 Övriga uppl kostnader och förutb intäkter 77 251 60 138
 
 Summa 128 112 114 955

Not 13 Kostnader för revision Räkenskapsrevision 75 75
 Förtroendevalda revisorer årsarvode 84 71
 
 Summa 159 146
 

Not 14 Övriga ansvarsförbindelser  Hyra fastigheter inom ett år 5 749 5 718
 Hyra fastigheter inom 2-5 år 11 590 11 527
 Leasing inventarier inom ett år 173 246
 Leasing inventarier inom 2-5 år 252 46
 Leasing inventarier inom efter 5 år   
 
 Summa hyres- och leasingavtals resterande värde 17 764 17 537
 Årets avgift 6 032 5 980

Not 15 Justering för ej  Justering för realisationsvinster  -140 -399 
likvidpåverkade poster Justering för avskrivningar 16 849 17 400
 Justering för avsättningar till pensioner  -1 056 5 137
 
 Summa justering för ej likvidpåverkande poster 15 653 22 138

Not 16 Driftredovisning principer Förbundsövergripande gemensamma intäkter och kostnader, som ex medlemsavgifter, 
 pensionsskuld och fastighetskostnader bokförs centralt och fördelas inte ut på övrig 
 verksamhet. Övriga intäkter och kostnader resultatförs där den uppstår i verksamheten. 
 Budgeten periodiseras utifrån tänkt intäkts- och kostnadsflöde. Större delen av våra 
 kostnader fördelas jämt under året. Förbundet redoviserar enligt bruttoprincipen och 
 internredovisar specifika projekt och aktiviteter. Förbundet tillämpar ingen interndebitering. 

Not 17 Investeringsredovisning principer  Förbundet har inga investeringar som pågår under flera år, utan varje år görs en ny 
 bedömning över vilka investeringar som ska ingå i ramen. Till investeringar räknas inköp 
 överstigande 25 tkr och/eller livslängd över 5 år. Vi redoviserar enligt bruttoprincipen. 

Pensionsförpliktelserna beräk-
nas av KPA enligt RIPS 07. Lik-
viditetsöverskottet förvaltas i 
egen regi och används till inves-
teringar i fastigheter, maskiner 
och inventarier.
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Vår verksamhet omfattar nio heltids- och tre deltidsstationer samt nio brandvärn. 
Vi driver också Räddningscentralen Stockholms län som är en larm- och ledningscentral.

Heltidsstationer

Deltidsstationer

Brandvärn

Räddningscentralen Stockholms län

 Våra brandstationer.



 Förbundsdirektionen 2020.

34   

Direktionens ordinarie ledamöter

18   Tobias Nässén (M) Nacka
11   Harry Bouveng (M) Nynäshamn
29   Meeri Wasberg ordförande (S) Haninge
19   Ove Wallin 1:e vice ordförande (C) Ekerö
10   Boel Godner (S) Södertälje
4   Sven Gustafsson (M) Haninge 
7   Serkan Köse 2:e vice ordförande (S) Botkyrka
9   Anders Linder (S) Tyresö
5   Andreas Lundvall (M) Salem

12   Solveig Nilsson (M) Botkyrka
25   Shewen Nysmed (S) Huddinge
17   Erik Ottoson (M) Huddinge 
21   Alexander Rosenberg (M) Södertälje
26   Majvie Swärd (S) Nacka 
3   Leif Zetterberg 3:e vice ordförande (NP) Nykvarn

Direktionens ersättare

24   Inger Andersson (S) Nynäshamn
13   Kennet Bergh (M) Huddinge
6   Stefan Dayne (KD) Botkyrka

16   Kristoffer Eriksson (M) Haninge  
1   Tobias Hammarberg (L) Haninge  

22   Christine Lorne (C) Nacka
27   Marita Lärnestad (M) Södertälje
15   Arne Närström (S) Salem
23   Hanna Svensson (S) Ekerö

  Anneli Sjöberg (S) Huddinge (saknas på bild)
20   Martin Sääf (L) Nacka
14   Erkki Vesa (M) Tyresö
8   Lembit Vilidu (M) Nykvarn

28   David Winerdal (KD) Södertälje 
2   Carl Widercrantz (TUP) Botkyrka 

Direktionen är vald på en mandatperiod om fyra år räknat från och med 1 januari året efter valår. 
Under 2020 har direktionen haft sju protokollförda sammanträden. 

Direktionen består av 15 ledamöter och 15 ersättare från våra tio medlemskommuner.

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka och Södertälje kommun utser vardera 2 ledamöter och 2 ersättare.

Ekerö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.
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Södertörns brandförsvarsförbund

Adress: Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby
Telefon: 08–721 22 00
E-post: brandforsvaret@sbff.se
Följ oss gärna på www.sbff.se och sociala medier
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Revisionsberättelse för år 2020 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, org. nr 222000-3020, och dess 
förbundsmedlemmar. 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för 
år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
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för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för år 2020. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Huddinge den 29 mars 2021 

 

_____________________________ _____________________________ 

Eva-Li Prades   Marianne Broman 

För Kommunmedlemmarna  För Region Stockholm 

 

_____________________________ 

Niklas Schierenbeck 

Auktoriserad revisor 
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Beslutad av styrelsen den 26 mars 2021 

ÅRSREDOVISNING  
2020 

 



 
 

Ordförande har ordet 
 
Verksamhetsåret 2020 har varit ett år fyllt med många nya utmaningar och 
stora krav på att samhället samordnar viktiga resurser för att kunna 
upprätthålla en välfungerande välfärd.  
 
Det år vi lägger bakom oss har inneburit möjlighet till utveckling, främst 
genom att vi tagit flera steg inom det digitala arbetet med webinarier och 
nya digitala mötesformer. Men vi har också haft utmaningar i att få till nya 
satsningar på samverkan och samordning. Inför kommande verksamhetsår 
riktar styrelsen stort fokus på att Samordningsförbundet ska omsätta 
medel i insatser som kommer våra medborgare till gagn. 
 
Samordningsförbundet har en viktig roll i tider när vi ser en ökad psykisk 
ohälsa i samhället, när fler blir arbetslösa och sjukfrånvaron ökar. Att 
möjliggöra ett sammanhållet stöd för de som har behov av flera insatser 
från våra medlemmar blir nu än viktigare. Tillsammans har vi ett ansvar att 
bygga långsiktig och hållbar samverkan för att inte fler personer ska 
hamna utanför i pandemins spår. 
 
Tack till alla samverkansparter, styrgrupper och personal i finansierade 
insatser. Tack också till förbundskansliet, styrelseledamöter och 
berednings-gruppen, ni alla bidrar med stort engagemang och värdefull 
kunskap. Samverkan är en kontinuerlig och levande process där vi 
tillsammans bygger vägen framåt. 
 

      
Eva Carlsson-Paulsén 
Ordförande  
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1. Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 
2020 i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i 
tillämpliga delar. Till redovisningen hör två bilagor. 

 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Under 2020 har Samordningsförbundet finansierat flera olika insatser där såväl 
individinriktade projekt som mer långsiktig och integrerad samverkan och 
strukturpåverkande insatser ingår. Årets resultat har på flera sätt påverkats av 
pandemins effekter.  
 
• Förbundets kunskapsseminarier har varit fortsatt uppskattade och lockade 
drygt 650 deltagare under året. Vi ställde snabbt om denna verksamhet vid starten av 
pandemin och 10 av 11 seminarier genomfördes digitalt. 
 
• Totalt har förbundet finansierat 6 individinriktade insatser som nått ut till drygt 
480 deltagare och 30 procent gick direkt till ett arbete eller började studera efter 
insats.  
MIA-projektet övergick till MIA Vidare med fortsatt ESF-stöd under våren 2020.  
Förbundet beviljade under våren medel till ett projekt för samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering för utlandsfödda med smärtproblematik. Danderyd 
sjukhus är projektägare och projektet medfinansieras även från Region Stockholm.  
 
• Under året anställdes en tjänstedesigner som i sitt första uppdrag bidrog till en 
förstudie genomförd av Huddinge kommun med fokus på samordningsbehov kring 
unga vuxna. 
 
• Under hösten söktes och beviljades medel från Europeiska Socialfonden (ESF) 
för att Huddinge kommun ska genomföra en förstudie kring unga som varken arbetar 
eller studerar, med start i februari 2021. 
 
• Förbundet har arbetat vidare med att implementera ett mer systematiskt arbete för 
jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.  
 
•  Kansliet har arbetat aktivt med att möjliggöra den lokala och nationella mätningen 
av indikatorer för den finansiella samordningen.  
 
• Verksamhet har finansierats med medlemsbidrag på totalt 14,6 miljoner kronor och 
5,5 mnkr i riktade projektbidrag till MIA-projektet. Därtill hade förbundet vid årets 
början tillgångar på 5,6 mnkr avseende överskott från tidigare verksamhetsår. 
Kostnaderna för verksamheten uppgick till drygt 16,7 miljoner kronor. Vid 2021 
års utgång hade förbundet därmed utökat sitt eget kapital till att omfatta ca 8,9 mnkr.  
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1.2 Om förbundet  
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem bildades den 1 januari 2013. Sedan tidigare 
fanns separata Samordningsförbund i Botkyrka (bildat 2006) och i Huddinge (bildat 2007). 
Nedan följer en kort beskrivning av Samordningsförbundets organisation, syfte och 
övergripande inriktning. 

1.2.1 Organisation och uppdrag  
Samordningsförbundet är en fristående offentligrättslig juridisk person med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt de tre kommunerna Botkyrka, 
Huddinge och Salem som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses 
av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli. Samordningsförbundet är medlem i 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). 
 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge möjligheter att utveckla samverkan lokalt inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv 
resursanvändning. Samordningsförbundet följer även Lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning och kommunallagen (2018:725) i tillämpliga delar. 
 

1.2.2 Verksamhetsidé och vision 
Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser 
utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. Finsam-lagstiftningen ger myndigheterna en unik 
möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som behöver 
samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en arena där myndigheterna och 
vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala 
förutsättningarna och bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt 
sätt.  
 
De verksamheter som finansieras kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet och ska 
i första hand leda till att individer som behöver samordnad rehabilitering blir självförsörjande 
genom arbete/studier. Samordningsförbundet verkar genom att finansiera insatser som 
bedrivs av de samverkande parterna. Förbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att 
skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan 
t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Arbetet i Samordningsförbundet utgår från följande tre hörnstenar som sammanfattar 
verksamhetsidé och vision  
 

      Individens behov i fokus 
      Vi möjliggör effektiva och framgångsrika insatser,          

Förbundet har ett tydligt utvecklingsfokus.  

1.2.3 Finansiering  
Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från 
medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, 
alltså även Arbetsförmedlingens del. De tre kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och 
Region Stockholm står för återstående fjärdedel av tilldelade medel.  
 
Medlemmarnas bidrag till verksamheten 2020 uppgick till drygt 14,6 miljoner kronor, vilket 
innebär en ökning med ca 0,1 miljon kronor jämfört med föregående år. Genom att delta i det 
regionala samarbetet inom MIA-projektet, mottog förbundet dessutom knappt 5,6 miljoner 
kronor i externa projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF).  

http://nnsfinsam.se/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210
https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2018/12/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018597-om-kommunal-bokforing-och_sfs-2018-597
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018597-om-kommunal-bokforing-och_sfs-2018-597
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
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1.3 Styrning och uppföljning av verksamheten 
1.3.1 Styrelse och revisorer 
Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar 
för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. 
Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen 
utser inom sig ett presidium bestående av en ordförande och två vice ordförande. Under 2020 
har Eva Carlsson-Paulsén varit ordförande. Posten som 1:e vice ordförande har varit vakant 
och Elisabeth Bovin-Exner har varit 2:e vice ordförande.  
 
 Tabell 1. Styrelsens sammansättning 2020 

 
Under 2020 har styrelsen haft fem protokollförda möten. Presidiet har haft sex möten. Till 
varje styrelsemöte är en eller flera av de finansierade insatserna inbjudna för att 
återrapportera om verksamhetens innehåll och resultat. Under året har styrelsen utöver beslut 
om finansiering av insatser även bl.a. antagit uppdragsbeskrivning för tjänstedesigner. 
Muntliga föredragningar har bl.a. gjorts av avslutsrapport för KLARA-projektet, projektet 
Koordinerad rehabiliteringskedja och slutrapport från förstudie unga Huddinge-bor. Med 
anledning av det förändrade läget i samband med Covid-19 har styrelsens möten sedan mars 
månad haft förkortade dagordningar med minskat antal informationsärenden. Möten har också 
genomförts med enbart ordinarie ledamöter/tjänstgörande ersättare på plats fysiskt. Ersättare 
har erbjudits att delta i digitalt. 
 
Styrelse och beredningsgrupp har under året haft en gemensam planeringsdag för att 
diskutera uppdraget och för att göra prioriteringar inför kommande verksamhetsplan. I juni 
bjöds styrelsen in till en digital informationsträff där samtliga finansierade verksamheter 
presenterades. Under hösten har presidiet också haft ett digitalt medlemssamråd. 
 
Samordningsförbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska 
förbundets verksamhet. Huddinge kommunfullmäktige utser en revisor som ska företräda 
samtliga medlemskommuner. De tre revisorerna har under 2020 varit Marianne Broman, 
utsedd av Region Stockholm, Eva-Li Prades, utsedd av Huddinge kommun samt Niklas 
Schierenbeck, KPMG utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  
 

1.3.2 Kansli och beredningsgrupp 
Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. Kanslitjänster köps in från Huddinge 
kommun och Arbetsförmedlingen. Under 2020 har förbundet haft ett kansli med en förbunds-
chef, en utvecklingsledare samt administratör och en kommunikatör på deltid. Förbundet har 
av Huddinge kommun även köpt tjänster avseende ekonomiadministration. Kommunikatören 
har även uppdrag som ansvarig för insatskatalogen. En tjänstedesigner anställdes i kansliet i 
juni för ett tidsbegränsat uppdrag. Såväl kommunikatör som tjänstedesigner arbetar med 
samma uppgifter på halvtid för Samordningsförbundet Södertälje. Därutöver är en utredare 
som ingår i det MIA Vidare anställd på kansliet. Under våren 2020 tog kansliet också emot en 
praktikant från Stockholms Universitets kandidatprogram i mångfaldsstudier. 

Ordinarie ledamöter Ersättare Utsedd av 
Eva Carlsson-Paulsén, ordförande Sara Holmgren Huddinge kommun 
Caroline Rhawi  t.o.m. 30/6 2020 
Ing-Marie Viklund fr.o.m. 1/4 2020 

Solveig Nilsson Botkyrka kommun 

Elisabeth Bovin-Exner, 2:e vice ordf. Patrick Robbertte t.o.m. 30/6 2020 Salems kommun 
Karin Adolfsson  Arne Närström Region Stockholm 
Nagam Alkass Mathias Holmlund Försäkringskassan 
Claes-Göran Nilsson  Pia Erneborg Arbetsförmedlingen 

https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2018/12/F%C3%B6rbundsordning.pdf
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Förbundets parter är representerade i den gemensamma beredningsgruppen som utgör ett 
stöd till kansliet i framtagande av förslag till och genomförande av styrelsens beslut. 
Beredningen består av representanter från förbundets medlemmar och har även till uppgift att 
informera samt förankra beslut i den egna organisationen.  

1.3.3 Uppföljning och utvärdering  
För att få tillgång till resultat och underlag som är relevanta och pålitliga arbetar förbundet i 
enlighet med en fastslagen uppföljnings- och utvärderingspolicy som innehåller följande delar: 
• Finansierade insatser åtar sig att registrera deltagare i uppföljningssystemet SUS. 
• Finansierade insatser avlämnar skriftliga rapporter tertialvis samt vid årets slut som 

innehåller måluppföljning, avvikelserapportering och prognos/utfall för det ekonomiska 
resultatet 

• Finansierade insatser ska i tillämpliga fall följa upp deltagare ett år efter avslutad insats1. 
• Årlig enkätundersökning till deltagare, personal, styrgrupper, beredningsgrupp och styrelse 

baserad på indikatorer för finansiell samordning. 
• Webenkäter riktade till personal och chefer på de samverkande myndigheterna i syfte att 

mäta kännedom om och upplevd nytta av finansierade insatser. 
• Förbundet bedömer därutöver om en särskild extern och/eller intern utvärdering av insats 

bör göras. Under 2020 har extern utvärdering varit kopplad till MIA-projektet, Tillväxt 
Kvinna och det nystartade projektet Koordinerad Rehabkedja. 

 
Alla finansierade insatser har mål som mäter hur väl man uppnår syftet med den finansiella 
samordningen. Dessa mål rör bl.a. utveckling av samverkan, deltagarflöden och andel deltagare 
som närmat sig arbetsmarknaden. De insatsspecifika målen kan skilja sig åt beroende på 
projektets målgrupp och verksamhet och huruvida de arbetar individ- eller strukturinriktat. 
Tillsammans ska dock de finansierade insatserna bidra till de förbundsövergripande mål och 
indikatorer som antagits i verksamhetsplanen. 
 
Samordningsförbundet har tagit en aktiv roll i utvecklandet av indikatorer för den finansiella 
samordningen där man under 2020 bl.a. deltagit i arbetet med införandet av en indikator som 
avser mäta förbundens arbete med jämställhet och inkludering. Förbundet stödjer också 
arbetet med att säkerställa god uppföljning och utvärdering i det länsgemensamma MIA-
projektet där en intern utredaren i projektet är anställd i förbundets kansli.  
 
Extern utvärdering i form av följeforskning har under 2020 skett i MIA-projektet och Tillväxt 
Kvinna. Projektet Koordinerad Rehabkedja har särskild utvärderingsresurs från Danderyds 
sjukhus kopplad till projektet. 

1.3.4 Kommunikation  
Samordningsförbundets kommunikationsarbete utgår från den kommunikationsplan som 
antagits 2019. Målsättningen med kommunikationsinsatserna är att förbundets uppdrag och 
verksamhet ska vara känd i allmänhet bland de definierade målgrupperna och ses som en 
naturlig samverkansarena i synnerhet av de primära målgrupperna. 
 
All kommunikation ska därför syfta till att: 
• skapa kännedom och kunskap om förbundet och dess syfte, 
• informera om verksamheterna och målen i de insatser som finansieras av förbundet, 
• löpande sprida kunskap om resultat från insatser som finansieras av förbundet, 
• stödja samverkan mellan medlemmarna i förbundet. 

                                                        
1 Vissa avvikelser kan förekomma från detta krav beroende på tillgång till administrativa 
uppföljningssystem, möjlighet till personuppgiftshantering och personalresurser. Under 2020 har 
uppföljning varit ofullständig och resultatet är bristfälligt. 
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1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

1.4.1 Pandemins effekter på verksamheten 
Året som gått har, som för de flesta, varit ett år där pandemins effekter påverkat 
verksamheten. Vi har sett en del utmaningar och till viss del negativ påverkan på 
finansierade insatser. Men också positiva möjligheter där digitalisering underlättat 
samverkan och behov av att snabbt samordna offentlig förvaltning har lett till innovativa 
lösningar som främjat organisation och individ.  
 
Den tydligaste och mest synbara förändringen för Samordningsförbundet har varit den 
snabba övergången till digitala plattformar för möten och seminarier. I de flesta 
sammanhang har övergången fungerat bra, men vi ser också en del utmaningar där 
exempelvis juridiska hinder för beslutsföra styrelsemöten på distans har försvårat 
arbetet i förbundet under pandemin. Att inte kunna ha fysiska sammankomster har 
också till viss del försvårat arbetet med att ta tillvara deltagarnas erfarenheter, att 
samverka med civilsamhället och att skapa mötesplatser för interaktiv dialog och 
utveckling.  
 
Pandemins effekter på vårdbehov, sjukskrivningar och arbetslöshet har inneburit en hög 
arbetsbelastning hos flera av Samordningsförbundet medlemmar och på olika sätt 
påverkat förbundets möjlighet att stödja och finansiera samverkansinsatser. Vissa 
utvecklingsområden har accentuerats och inneburit nya möjligheter till samverkan, men 
pandemin har också lett till att nya utvecklingsprojekt har fått stå tillbaka då 
medlemmarna behövt fokusera på sitt grunduppdrag. Vad gäller påverkan på 
finansierade insatsers verksamhet redovisas det till viss del i bilaga 2. 

1.4.2 Medlemmarnas engagemang i den lokala finansiella samordningen 
Medlemmarnas möjlighet att bidra lokalt i utveckling av samverkan samt utföra 
rehabiliteringsinsatser och samordnade projekt finansierade av Samordningsförbundet 
påverkas av såväl händelser i omvärlden som omorganisation och förändringar i den 
egna organisationen. Prioriteringar i verksamheten, personalomsättning och svårigheter 
att rekrytera personal påverkar möjligheten för medlemmarna att bemanna insatser och 
att uppmärksamma samverkansbehov och med det ställa om till och starta upp nya 
projekt. 
 
Då samverkan och kunskap om finansierade insatser ständigt behöver underhållas ställs 
stora krav på aktivt kunskapsinhämtande och dialog på alla nivåer. Förbundschef och 
styrelse bär ett stort ansvar för att åtagandena uppfylls samt att säkerställa att 
engagemang och kompetens finns i hela styrkedjan från uppdragsgivare till medarbetare 
som möter våra deltagare. Beredningsgruppens medlemmar har nyckelroller i arbetet 
med kommunikation, förankring och spridning av förbundets uppdrag och resultat. 
 
I sina regleringsbrev har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan haft ett tydligt 
uppdrag att arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för 
långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitets-
ersättning. Inför 2020 infördes ett förtydligande i myndigheternas regleringsbrev där 
”Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska bidra till att alla parter i samverkan tar 
ansvar för samordningsförbundens insatser”. 

Arbetsförmedlingen genomgår nu en omfattande reformering där arbetssökande i större 
utsträckning hänvisas till självservice och andra digitala tjänster och fristående aktörer 
ska rusta och matcha arbetssökande till arbete. Konkret har detta inneburit att 
förutsättningarna för arbetslösa att samtidigt delta i finansierade insatser och vara 
inskrivna på Arbetsförmedlingen har förändrats. Detta ser vi bl.a. i MIA och START.  
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Nya arbetssätt inom Arbetsförmedlingen har inneburit att arbetslösa haft begränsade 
möjligheter att delta i finansierade insatser och samtidigt vara inskrivna på Arbets-
förmedlingen. Även inflödet av sjukskrivna individer till insatser är påverkat av de 
statliga myndigheternas beslut att individer inte kan ta del av insatser finansierade av 
samordningsförbund och samtidigt vara inskrivna i det förstärkta samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.2  
 
En ytterligare förändring kopplat till förändringar på Arbetsförmedlingen är att antalet 
medarbetare på lokala Arbetsförmedlingskontor kraftigt minskat och förmågan att agera 
på lokal nivå därmed reducerats. I MIA Vidare ser vi t.ex. att Arbetsförmedlingen under 
2020 dragit in tre tjänster från projektet vilket medfört vakanser samt arbete med 
nyrekryteringar från andra samverkansparter. Vi ser att reformeringen av Arbetsför-
medlingen ställer krav på förändringar i förhållande till den finansiella samordningen 
som bygger på att medarbetare medverkar i finansierade insatser på lokal nivå. 

1.4.3 Brister i uppföljningssystemet SUS 
Förbundet ska tillse så att medlemmarna som driver finansierade insatser registrerar 
deltagare i uppföljningssystemet SUS. SUS förvaltas av Försäkringskassan, som beslutade 
att installera ett nytt rapportverktyg i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla 
allvarliga brister där alla delar ännu inte är korrigerade. Därför måste viss reservation 
göras vad gäller statistiken i denna redovisning. 
  
En ytterligare brist i SUS är att tillgång till registrering endast tillåts för anställda inom 
Region, kommun eller Arbetsförmedling respektive Försäkringskassan. Det gör att 
möjligheterna för Tillväxt Kvinna att registrera i SUS begränsas eftersom det drivs inom 
ramen för ett idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan kommun, Arbetsförmedling 
och civilsamhälle, där de senare är utförare av finansierad insats. Den data som 
redovisas i denna rapport och är hämtad från SUS avser därmed inte deltagare från 
Tillväxt Kvinna. 

1.4.4 Översikt över verksamhetens utveckling 
Tabell 2. Översikt över verksamhetens utveckling 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens 
intäkter (tkr) 

20 079 19 948 20 629 20 087 17 383 

Verksamhetens 
kostnader (tkr) 

-16 739 -19 438 - 21 090 - 20 449 - 17 415 

Årets resultat 3 340 510 -461 -362 -32 
Soliditet 51% 34 % 36 % 36 % 47 % 
Antal 
anställda3 

0 0 0 0 0 

 

1.4.5 Händelser av väsentlig betydelse för det finansiella resultatet 
I budget för 2020 hade Samordningsförbundet budgeterat nya/utökade insatser med 
3 750 000 kronor. På grund av ovan beskrivna hinder och utmaningar kopplade till 
pandemins effekter och medlemmarnas förutsättningar att starta upp ny verksamhet, 
tillkom dock endast en ny individinriktad insats (Koordinerad Rehabkedja) och 
ytterligare en utökning (uppsökande insatser i UPIS). Därutöver anställdes en 
                                                        
2 Nationella Samverkansgruppen minnesanteckningar 20181129 
3 Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. Kanslitjänster har under 2020 köpts in via avtal 
med Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen och består av motsvarande 5,25 heltidstjänster varav 1 
tjänst finansieras av MIA-projektet och två tjänster delfinansieras av Samordningsförbundet Södertälje. 
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utvecklingsledare med uppdrag att implementera metoden tjänstedesign. Det betyder att 
merparten av avsatta medel för nya/tillkommande insatser inte tagits i anspråk. 
 
Därtill har viss sjukfrånvaro bland såväl kansliets personal som personal i finansierad 
verksamhet lett till minskade kostnader. Omställningar till digitala mötesformer har 
också lett till minskade utgifter för hyra av lokaler i samband seminarier och 
konferenser. 
 

1.5 Måluppfyllelse 

1.5.1 Sammanfattning av verksamhetsplan 2020 
I verksamhetsplanen för 2020 betonas att Samordningsförbundet ska stödja metod- och 
kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom 
rehabiliterings-området. I förbundets uppdrag ingår också att finansiera och stödja 
struktur- och individinriktade insatser som bygger på lokal samverkan. Målet med dessa 
insatser är att individer i förvärvsaktiv ålder, boende i Botkyrka, Huddinge eller Salem 
och som har ett samordnat rehabiliteringsbehov, återfår hälsan och ökar sina 
möjligheter till självförsörjning genom arbete och/eller studier.  
 
I följande del av årsredovisningen följer en sammanfattande beskrivning av de 
aktiviteter som genomförts under året och dess resultat och måluppfyllelse. 
Redovisningen har utgått från tre målområden;  

 Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur, 

 Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov, 

 Bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. 
 

1.6 MÅLOMRÅDE ETT; Stödja metod- och 
kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur 
 
Målsättningar  
  Förbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet. 
 Förbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad 

rehabilitering. 
 
Bedömning görs att måluppfyllelsen är godtagbar avseende målområde ett. I nedan 
tabell redogörs för indikatorer för målområdet och resultat för året som gått. 

 

Målområde 1  

Stödja metod- och 
kunskapsutveckling samt 
förbättrad samverkans-
kultur. 

Resultat 2020 (resultat 2019 inom parantes) 

Minst 80 % av personalen 
och chefer hos 
medlemmarna upplever att 
verksamhet som förbundet 

55 % (69 %) av styrelseledamöter, chefer i beredningsgrupp 
och styrgrupper och medarbetare upplever att förbundet 
har strukturer för samverkan i syfte att initiera, upprätthålla 

Tabell 3. Måluppfyllelse för målområde ett 
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1.6.1 Strukturer för välfungerande samverkan 
Resultat av strukturpåverkande insatser följs upp utifrån insatsernas omfattning och 
konkreta resultat av insatserna. Förhoppningen är också att insatserna ger effekter i form 
av ett gemensamt lärande och ansvarstagande inom välfärds- och rehabiliteringsarbetet.  
Enkätundersökningen som grundar sig på indikatorerna för finansiell samordning försöker 
fånga in förbundets bidrag till struktur och långsiktighet i samverkansarbetet. Enkätsvaren 
                                                        
4 Källa: Indikatormätning 2020. Totalt antal respondenter är 29 personer. 
5 Källa medarbetarenkäten 2020. Totalt antal respondenter är 109 personer. 
6 Ibid. 
7 Källa medarbetarenkät 2020. Totalt antal respondenter är 138 personer.  

finansierar bidrar till bättre 
samverkan. 

och underhålla relationer mellan inblandade aktörer. 4.                           
84 % (71 %) av medlemmarnas medarbetare uppger att 
finansierade insatser helt eller delvis bidrar till bättre 
samverkan.5 

Resultat från 
strukturinriktade insatser 
leder till förbättringar i 
medlemmarnas ordinarie 
verksamhet. 

De ordinarie verksamheternas möjlighet att implementera 
och tillvarata resultat och kunskap är begränsade och sker 
inte i den utsträckning som skulle önskas. Tillvaratagande 
sker t.ex. genom IPS-metodstöd samt genom att insats-
katalogen finns tillgänglig på intranät hos myndigheterna 
och har fler användare. 

55 % av medarbetarna hos medlemmarna upplever att 
finansierade insatser är till stöd och hjälp för dem i sitt 
arbete. Ytterligare 28 % upplever att insatserna delvis är till 
stöd och hjälp för dem i sitt arbete.6 

Förstudie Unga Huddingebor har bidragit till ökad kunskap 
om målgruppens behov. 

Insatser från förbundet 
bidrar till förbättrad 
kompetensutveckling hos 
medlemmarna. 

653 (592) deltagare under 11 kunskapsseminarier.  

Anställning av tjänstedesigner som underlättar för med-
lemmarna att använda sig av metoden i utvecklingsarbete. 
Kontinuerlig spridning av resultat från individ- och 
strukturinsatser. 

Förbundet bidrar till 
systematiskt arbete för att 
stärka och utveckla en jämlik 
och jämställd 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 
 

Arbete i enlighet med fastslagen inkluderingsplan och 
samtliga insatser redovisar könsuppdelad statistik. 

Tre dialogmöten kring inkluderingsfrågor har genomförts 
med medarbetare från finansierade insatser. 

MIA Vidare har särskilt fokus på att främja inkluderande 
förhållnings- och arbetssätt samt motverka diskriminering. 

Samordningsförbundet är 
känt hos samverkande parter. 

Kansli och styrelse arbetar i enlighet med fastslagen 
kommunikationsplan.  

75 % (83 %) av medlemmarnas medarbetare uppger att de 
känner till någon av förbundets finansierade insatser.7 

495 personer tar emot förbundets nyhetsbrev. Förbundets 
LinkedIn-konto och hemsidan lockade betydligt fler 
besökare jämfört med tidigare år. 

Kansliet har besökt socialnämnder i Huddinge och Salem 
samt deltagit vid lunchseminarium i Riksdagen. 
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bekräftar att vi gör mycket bra som bidrar till att stärka strukturen för samverkan och 
samordning, men ger oss också värdefull information inom vilka områden förbundet och 
finansierade insatser behöver vidareutveckla.  
 
På frågan om det finns strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer 
mellan inblandade aktörer ser vi en negativ utveckling, styrelsen undantagen. Samlade 
andel positiva svar från de tre respondentgrupperna uppgår år 2020 till 55 % jämfört med 
69 % år 2019. Såväl personal som chefer kopplad till Samordningsförbundet HBS upplever i 
mindre omfattning att det finns välfungerande samverkansstrukturer. I jämförelse med det 
nationella indikatorresultatet8 ser vi även där att personal och chefer i lägre utsträckning än 
genom-snittet bedömer att det finns välfungerande strukturer för att initiera, upprätthålla 
och underhålla relationer i samverkansarbetet. Respondentgrupperna för Samordnings-
förbundet Botkyrka Huddinge Salem är dock relativt små och förändringarna är därmed till 
viss del svåranalyserade.  
 
Tabell 4:  Resultat från indikatorenkät 2020 
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer  
mellan inblandade aktörer? 

Respondentgrupp 
Andel positiva svar Förändring i procent- 

andelar jämfört med 2019 
Personal (n=16) 50 % -12 
Chefer (n=8) 38 % -29 
Styrelse (n=5) 100 % + 20 
Totalt 55 % -14 
 
Förbundet medverkar aktivt i utbildningar och nätverkssamarbeten med andra 
samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Nationella 
Rådet. Samarbeten på regional och nationell nivå möjliggör erfarenhetsutbyte och driver 
utvecklingen av den finansiella samordningen framåt. I länet har förbundscheferna haft 
kontinuerliga träffar och utvecklingsledaren deltar i ett nationellt processtödjarnätverk. 
Ordförande och förbunds-chef har deltagit vid medlemsmöte för NNS under hösten. 
 
Som stöd till kansliet finns en beredningsgrupp där chefer och tjänstepersoner från 
förbundets medlemmar kontinuerligt träffas för att vara ett stöd i beredning och 
verkställande av styrelsens beslut samt diskutera och belysa samverkansbehov och 
pågående förändringar som påverkar samarbetet. Under 2020 genomfördes fem möten med 
beredningsgruppen. Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör också 
beredningsgruppen en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska utvecklingen av 
samverkan och analys av nya förutsättningar och behov. Denna struktur underlättar även 
”vardagssamverkan” och möjliggör samarbete inom områden där förbundet idag inte 
finansierar några individinriktade insatser. 

1.6.2 Processtöd och stöd i verksamhetsutveckling 
Förbundschefen har under året ansvarat för verkställighet av styrelsens beslut samt 
planering, uppföljning och kommunikation för förbundet som helhet. Utvecklingsledaren 
har utgjort ett stöd till projektchef och särskilt processtöd till verksamhet finansierad av 
förbundet. Processtödet innefattar bland annat att vara ett stöd till insatserna i 
verksamhetsutveckling samt uppföljningsarbete.  
 
Under 2020 har särskilt fokus legat på att implementera ett inkluderingsarbete i enlighet 
med antagen inkluderingsplan. Syftet är att tillse så att förbundet och finansierade 

                                                        
8 Avser insamlade enkätsvar från totalt 42 samordningsförbund i Sverige. 

http://www.nnsfinsam.se/
http://www.finsam.se/
http://www.finsam.se/
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verksamheter systematiskt arbetar för en jämlik och jämställd arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Under året har detta bl.a. reflekterat dagordning under planeringsdagar och 
särskilda nätverksträffar kring inkludering har anordnats.   
 
Kansliet har utvecklat arbetet med att engagera deltagare i verksamhetsutveckling och 
utvärdering med inspiration från metoden tjänstedesign. Två utvecklingsdagar har också 
anordnats för personal i insatserna och kansliet har på olika sätt deltagit i insatsspecifika 
planeringsdagar och andra dialogmöten med projektledare och medarbetare i finansierade 
insatser. 
 
Kansliet har också erbjudit processtöd till de myndigheter som ingår i Samordningsförbundet, 
bl.a. genom att delta i utvecklingsarbete och forma mötesplatser för samverkan. Exempel på 
några samverkansuppdrag är dialogmöten med primärvård, medverkan i ledningsgrupp för 
Personliga Ombud och samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen. Under året har 
kansliet också deltagit i SKR:s nätverk för tjänstedesign i offentlig sektor samt samverkans-
möten kopplade till kommunernas arbete med IPS-metoden.   

1.6.3 Behovsinventering och omvärldsbevakning 
Under 2020 finansierades en förstudie/behovsanalys med syfte att få en fördjupad förståelse för 
unga Huddingebor med samordnade rehabiliteringsbehov. Slutrapport från detta arbete 
presenterades i december 2020. Styrelsen fattade också beslut om att avsätta medel för att 
genomföra en översyn/kartläggning av befintliga verktyg och metoder att mäta stegför-
flyttningar inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta arbete kommer att pågå under januari 
till mars 2021. Därutöver fattade även styrelsen beslut om att lämna in en ansökan om ESF-
medel för att genomföra en förstudie med stöd av Europeiska Socialfonden med start 2021. 

1.6.4 Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier 
Ökad kunskap om finansierade insatser, myndigheternas uppdrag och organisering samt riktad 
kunskap kring gemensamma målgrupper och särskilda utmaningar lägger en grund för bättre 
samverkan. Utifrån detta behov arrangerar förbundet seminarier och konferenser.  
 
Under året arrangerades elva seminarier, varav tio digitalt. Innehållet har varierat med bl.a.  
föreläsningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och suicidförebyggande arbete 
samt information från verksamheter som återfinns inom den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen. Totalt deltog cirka 650 deltagare (år 2019: 592) deltagare från medlemmarna 
och andra samverkansaktörer. De digitala mötesformerna har inneburit en större spridning av 
deltagare och under året har vi sett ett ökat antal besökare från regionen och från deltagare som 
inte är anställda hos någon av Samordningsförbundets medlemmar. Vi tror oss även kunna se att 
deltagare gör ett mer aktivt val när utbudet av seminarier ökat. Dessutom har de flesta 
webinarier spelats in och funnits tillgängliga att titta på under en begränsad. Detta sammantaget 
betyder att fler unika individer besökt webinarierna.  

1.6.5 Insatskatalogen 
Under året har arbetet med den digitala insatskatalogen fortsatt. I insatskatalogen finns 
information om både insatser finansierade av Samordningsförbundet och arbetslivsinriktad 
rehabilitering som bedrivs av myndigheterna och andra aktörer. Sökverktyget gör det enklare 
för medarbetare hos våra samarbetsparter och för personer som har behov av arbetslivsinriktat 
stöd att få information om relevanta stödinsatser, oberoende av utförare. 
 
Antalet sökbara rehabiliteringsinsatser i de tre kommuner som utgör Samordningsförbundets 
uppdragsområde har under året ökat från 120 till 142. Fler hittar och känner till katalogen, men 
engagemanget, dvs hur ofta användaren besöker katalogen, är ungefär på samma nivå som 
föregående år. Totalt har den lokala delen av insatskatalogen 276 användare. 
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1.6.6 Metodstöd IPS 
Samordningsförbundet finansierar sedan 2016 en metodutvecklare för att utveckla metoden 
Individual Placement and Support (IPS) så att fler personer med psykisk funktionsnedsättning 
kommer i arbete eller påbörjar studier. Stödet riktas främst till kommunerna, men även 
finansierade insatser och övriga medlemsparter kan ta del av stödet. Syftet med den fortsatta 
finansieringen är att stödja och metodutveckla IPS-verksamheternas samverkansforum och 
skapa möjlighet att sprida erfarenheter från det hittills framgångsrika metodarbetet. 
Den deltidstjänst som finansierats under 2020 har fokuserat på kontinuerligt handledningsstöd i 
Botkyrka IPS-team samt bygga struktur och samverkan med andra enheter/förvaltningar inom 
och mellan kommunerna samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården. 

1.6.7 Tjänstedesign 
I juni 2020 anställdes en tjänstedesigner i Samordningsförbundets kansli med uppdrag att 
främja användandet av den användarcentrerade metoden tjänstedesign tillsammans med 
förbundets målgrupper. Tjänstedesign kan beskrivas som en metod för att skapa mer 
brukarinvolverande och validerade verksamheter och insatser. Målet är att hitta effektivare och 
mer behovsstyrt stöd som bidrar till att fler medborgare kommer i arbete och får en egen 
försörjning. Ett annat syfte är att sprida kunskapen om tjänstedesign, så att samverkansparter 
och medlemmar kan arbeta med metoden på egen hand. Pilotprojektet pågår i två år. 
Under 2020 har fokus varit på att öka kunskapen om metoden i beredningsgrupp samt stödja 
behovsanalysen kring Unga Huddingebor i att använda tjänstedesign som en del i insamlande av 
kunskap och analys av densamma. 

1.6.8 Samordningsförbundet och dess finansierade insatser är mer kända 
Sedan 2018 finns en kommunikatör motsvarande 25 procent av en heltidstjänst i förbundets 
kansli för att stödja arbetet med att öka kännedom och kunskap om Samordningsförbundet och 
den verksamhet som finansieras. Kommunikatören samarbetar aktivt med andra förbund i 
landet och har bland annat varit aktiv i Nationella rådets kommunikationsnätverk. Tillsammans 
med fem samordningsförbund i länet deltog förbundet bl.a. i kampanjen Psykisk hälsa i 
september där förbundens arbete uppmärksammades i en artikel som spreds via Aftonbladets 
papperstidning i september samt delades som digital artikel via olika brukar- och 
intresseföreningar. Artikeln uppskattas totalt ha nått ut till ca 700 000 personer. 
 
Tillsammans med övriga kansliet arbetar kommunikatören aktivt med informationsinsatser 
riktade till medlemmar, samarbetspartners och anställda vid de samverkande myndigheterna.  
Under 2020 har sex nyhetsbrev skickats ut till nästan 500 mottagare. Förbundets LinkedIn-
profil uppdaterades med totalt 65 inlägg under året för att öka kännedomen om förbundets 
arbete. Vid 2020 års utgång hade LinkedInkontot totalt 245 följare, och därmed flest antal följare 
bland de samordningsförbund i landet som har ett konto på LinkedIn. Hemsidan fungerar 
fortsatt som en viktig kanal för att nå ut med information om förbundet och de insatser som 
finansieras. Totalt publicerades 27 nyheter under 2020 och antalet besökare på hemsidan mer 
än fördubblades jämfört med tidigare år och hade förra året totalt 3 700 besökare.   
Informationsmaterial uppdateras kontinuerligt och nytt för 2020 var en folder som innehöll en 
kortversion av årsredovisningen för 2019. I och med omställningen från fysiska till digitala 
mötesformer har pappersbroschyren inte fått så stor spridning, men som digital version 
genererade den ett bra visningsantal på LinkedIn. 
 
Som ett komplement till detta genomför både kansliet och finansierade insatser informations-
satsningar vid besök hos förbundets parter. Bland annat har förbundet bjudits in till social-
nämnden i Huddinge och Salems kommuner. I februari deltog dessutom förbundschef 
tillsammans med en medarbetare och två deltagare från MIA-projektet i ett lunchseminarium i 
Riksdagen. Fokus för seminariet var att presentera samordningsförbundens verksamhet och 
resultat utifrån den nationella indikatorrapporten från 2019. 
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1.7. Målområde två; Finansiera och stödja insatser för personer med 
samordnade rehabiliteringsbehov 
 
Målsättning  
 Samordningsförbundet finansierar insatser som leder till att individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
Bedömning görs att måluppfyllelsen inte är uppfylld avseende målområde två. I nedan tabell 
redogörs för indikatorer för målområdet och resultat för årets som gått. 

 
   Tabell 5. Måluppfyllelse för målområde två 

 

1.7.1 Finansiering och uppföljning av individinriktade insatser och projekt 
Samordningsförbundet har under 2020 finansierat sex insatser som riktar sig direkt till 
personer i behov av samordnad rehabilitering. I nedan textrutor beskrivs dessa mycket kort.  
En del verksamheter har pågått i flera år och övergått från projekt till långsiktiga 
samverkansinsatser, andra är tidsbegränsade utvecklingsprojekt. I bilaga två finns en 
beskrivning av insatsernas arbete under 2020, där också måluppfyllelse redovisas på 
insatsnivå. I den kommande delen av verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av 
deltagare och resultat för den finansierade individinriktade verksamheten.  
 
                                                        
9 Antalet insamlade enkäter för 12-månadersuppföljning är för få 2020 för att ge ett mätbart resultat. 
10 Totalt 82 och 141 svarande i pågående och avslutsenkät. Källa: Indikatormätningen 2020 

Målområde 2 - Finansiera och stödja 
insatser för personer med samordnade 
rehabiliteringsbehov 

Resultat 2020                                                   
(2019 års resultat inom parantes) 

Minst 550 individer i behov av samordnad 
rehabilitering tar del av finansierade 
individinriktade insatser.  

Totalt 471 deltagande individer (610). 

35 % av deltagarna i finansierade insatser 
arbetar/studerar vid avslut. 
 
20 % av deltagarna i finansierade insatser 
står närmare arbetsmarknaden vid avslut. 
 
40 % av deltagarna i finansierade insatserna 
är självförsörjande 12 månader efter avslut. 

30 %, 86 av 286 arbetar/ studerar vid 
avslut. 28 % av kvinnorna och 44 % av 
männen. (40%) 
 
39 %, 111 av 286 deltagare (25%) är 
arbetssökande vid avslut. 47 % av 
kvinnorna och 22 % av männen. (25%) 
 
Ej mätbart9 

80 % av deltagare i finansierade insatser 
upplever att resurser är organiserade utifrån 
deras behov. 

 

88 % pågående och 92 % 10av avslutade 
deltagare bedömer att insatserna till nytta 
för dem.  

(83 % respektive 94 %) 

Skillnaden mellan andelen kvinnor och 
andelen män som avslutas till arbete minskar 
jämfört med tidigare år. 

8 % (9%) fler män än kvinnor avslutades till 
arbete, dvs 22 % kvinnor och 30 % män. En 
minskning med 1 % från föregående år. 
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1.7.2 Beskrivning av deltagare i insatser 
Totalt har det registrerats 481 deltagare i insatser år 2020, varav 350 kvinnor (73 %) och 128 
män (27 %)11. Detta är ca 130 deltagare färre än 2019. Uppskattningsvis har ca 471 unika 
individer deltagit i någon av de finansierade insatserna under året. Anledningen till att antalet 
deltagare och antalet individer skiljer sig är att en del personer deltar i två olika insatser under 
året eller skrivs in igen i insatsen en tid efter avslut. Det totala antalet deltagare är betydligt 
färre än antalet deltagare 2019. Detta beror främst på att antalet insatser varit färre än tidigare 
år, men minskat antal deltagare är även en effekt av pandemin och förändringar hos 
remitterande myndigheter. Dessa faktorer påverkar genomgående statistiken gällande 
beskrivning av deltagare i insats och de förändringar vi kan se i jämförelse med tidigare år. 
 
Av det totala antalet deltagare i finansierade insatser påbörjade knappt hälften sin insats under 
2020, den andra hälften avser deltagare som aktualiserades 2019 eller tidigare och som fått 
fortsatt stöd under 2020.  
 
Tabell 6: Deltagarflöden i finansierade insatser 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
De allra flesta insatser som finansieras av Samordningsförbundet registrerar bakgrundsfaktorer 
för deltagarna i form av ålder, utbildningsbakgrund, tid i offentlig försörjning, sysselsättning och 
försörjning i uppföljningssystemet SUS. Undantaget är insatsen Tillväxt Kvinna som endast 
registrerar antal volymer i SUS och därmed saknas i statistiken med källa SUS. Anledningen är 
att insatsen gentemot individ utförs hos aktörer inom civilsamhället, och dessa organisationer 
har inte möjlighet att få åtkomst till SUS. 
 
Totalt har insatserna registrerade uppgifter för 340 deltagare (330 unika individer) i SUS. 
Ytterligare ett antal deltagare finns redovisade som anonyma alternativt som volymärenden 
eller i insatsernas verksamhetsberättelser, men inte i SUS. Baserat på statistiken i SUS ser vi att 
                                                        
11 Tre deltagare identifierar sig inte med någon av de två angivna könskategorierna och/eller har valt att ej uppge kön. 
Källa SUS och insatsernas årsredovisningar. 

 Antal deltagare 
2020 

Deltagare som 
påbörjat insats  

Deltagare som 
avslutat insats 

Kvinnor 350 179 214 
Män 128 48 64 
Annat/okänd 3 1 8 
Totalt 481 228  286 

UPIS –Unga På väg i Salem erbjuder individuellt 
stöd till arbete och studier och erbjuder även 
fortsatt stöd för att möjliggöra långsiktigt  
hållbara lösningar. 
 
START ger stöd enligt Supported Employment- 
metoden, till personer med lindrig utvecklings-
störning, autism eller hjärnskador förvärvade i 
vuxen ålder. 
 
Lyra, förberedande aktiviteter och individuell 
coaching för unga vuxna med psykisk ohälsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIA-projektet/MIA Vidare erbjuder 
arbetslivsinriktad rehabilitering enligt metoderna 
Supported Employment och Case Management. 
 
Tillväxt Kvinna där kommun och AF tillsammans 
med civilsamhället utvecklar stödinsatser för 
arbetslösa, utlandsfödda kvinnor. 
 
Koordinerad rehabiliteringskedja för personer 
med långvarig smärta - utveckling av 
koordineringen för utlandsfödda med långvarig 
smärtas arbetslivsinriktade rehabiliteringskedja 
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könsfördelningen ser olika ut i de olika ålderskategorierna. Procentuellt är andelen deltagande 
män betydligt högre i den yngre än äldre ålderskategorin. Endast 22 % av männen är äldre än 40 
år i jämförelse med gruppen kvinnor där 42 % är äldre än 40 år. 
 
Andelen unga vuxna har under de senaste åren minskat något över tid och 2019 var 32 procent 
av de som deltog i de finansierade insatserna under 30 år. Detta har under 2020 förändrats då 
hela 46 procent är under 30 år. Den procentuella fördelningen har påverkats då förbundet 
avslutat insatser gentemot vuxna men där insatser mot unga fortsatt samtidigt som exempelvis 
MIA Vidare utökat sin målgrupp även mot yngre deltagare. 
 
 

    
 
Deltagarna i de olika individinriktade insatserna har ofta en kombination av medicinska, sociala och 
arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov. Gemensamt för många är en relativt låg 
utbildningsbakgrund och ett långvarigt behov av offentlig försörjning. Av de deltagare som deltog i 
en insats 2020 har 38 procent12 haft en offentlig försörjning i mer än tre år. Andelen av deltagare 
med längre tid i offentlig försörjning är därmed likvärdigt jämfört med föregående år. Totalt 33 
procent av deltagarna som påbörjade en insats 2020 har som högst en grundskoleutbildning och vi 
ser att skillnaden mellan män och kvinnors utbildningsnivå är marginell. 

 
Diagram 4:  Tid i offentlig försörjning före insats                            Diagram 5:  Deltagarnas högsta                           

utbildningsnivå 

    

                                                        
12 2019 var motsvarande siffra 40 procent. Källa SUS 
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Av de nya deltagare som registrerats med personuppgifter i SUS år 2020 är 38 procent bosatta i 
Botkyrka, 42 procent i Huddinge och 17 procent i Salem13. Fördelning är relativt jämförbar med 
tidigare år. 
 
Arbetsförmedlingen är den part som aktualiserat flest deltagare till insatser 2020. I enlighet med 
Tillväxt Kvinnas organisering har Arbetsförmedlingen stått för insatsens samtliga 
inremitteringar. Undantar vi Tillväxt Kvinna blir fördelningen förändrad och endast Salems 
kommun har lägre antal inremitteringar än Arbetsförmedlingen. Botkyrka kommun har högst 
andel inremitteringar med 30 procent följt av Regionens 19 procent14.  
 
Många deltagare har kontakt med, eller är i behov av kontakt med minst tre av förbundets 
parter. Generellt sett är efterfrågan på insatser högre än resurserna att ta emot deltagare. Till 
vissa insatser har det därför tidigare år och i starten av 2020 förekommit kö, men i effekterna av 
pandemin och medlemmarnas förändrade inremitteringsmöjligheter har köerna till insatserna 
avtagit eller försvunnit helt under andra halvan av 2020. 
 
  Diagram 6:  Remittent/initiativtagare 2020                   Diagram 7:  Antal deltagare i finansierade insatser 

    
Längden på den tid en person deltar i en insats varierar mellan några månader upp till flera år. 
Det långvariga stödet kan t.ex. handla om efterstöd för att behålla arbete eller studier. Den 
genomsnittliga deltagartiden 2020 uppgår till ca 12 månader och är där med högre än 
föregående år15. På gruppnivå har kvinnor en något längre deltagartid än män16, skillnaden i 
deltagartid uppgår till ungefär 1,5 månad. De allra flesta deltagarna upplever att insatsen 
erbjuds så länge den behövs. 92 procent av deltagarna som avslutar insats bedömer att insatsen 
ofta, för det mesta eller alltid fått ta den tid de behövt 17. 
 
Diagram 8.  Genomsnittligt antal dagar i finansierade insatser  åren 2015-2020 

 

                                                        
13 Ytterligare 3 % saknar känd folkbokföringskommun. Källa SUS 
14 Avser mätning på nya deltagare 2020. Källa Insatsernas egna årsredovisningar. 
15 Avser data för Lyra, MIA Vidare, START och UPIS. Källa SUS. 
16 Av avslutade deltagare under 2020 hade Kvinnor (n=90) en deltagartid på 262 dagar, män (n=61) hade en deltagartid 
på 212 dagar. Källa SUS 
17 Källa indikatormätning baserad på 141 enkätsvar från deltagare som vid avslut fått svara på frågan ”Har stödet få ta 
den tid du behövt?”  
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1.7.3 Måluppfyllelse för individinriktade projekt/insatser 
På aggregerad nivå uppfylls inte målen som förbundet antagit i verksamhetsplanen för 2020. De 
indikatorer som har bristande måluppfyllelse avser önskat antal deltagare i finansierade 
insatser och deltagares möjligheter att påbörja arbete eller studier efter insats. Insatserna lyfter 
till förbundet, i sina insatsspecifika årsredovisningar, utmaningar i form av en minskad 
remittering av deltagare från medlemmarna. När detta sker samtidigt som insatserna själva har 
utmaningar med personalvakanser påverkar det möjligheten till ett bra inflöde av deltagare. 
Samma faktorer påverkar arbetet med att avsluta deltagare ut i arbete och studier. Mindre tid till 
samverkan i kombination med den förändrade situationen på arbetsmarknaden och för 
arbetsgivare att ta emot praktikanter och möjliggöra anställningar under rådande pandemi är 
naturligtvis bidragande faktorer till att målet inte är uppfyllt.  
 
Trots viss nedgång av andel deltagare ut i arbete och studier jämfört med tidigare år ser vi ändå 
att andelen till arbete/studier är större jämfört med riksgenomsnittet.18 Vi ser också att andelen 
ut i arbete faktiskt ökat med 5 procent jämfört med tidigare år, men att andelen ut i studier 
sjunkit kraftigt, mycket beroende på att det studieinriktade KLARA-projektet avslutades vid 
årsskiftet 2019/2020.  
 
Vi vet att många deltagare har ett omfattande stödbehov och utifrån det inte kunnat få ett arbete 
direkt efter avslutad insats. Dock har flertalet av dessa individer gjort betydande stegför-
flyttningar med sikte mot arbete eller fått stöd i att få fortsatta arbetsmarknadsinriktade 
insatser. På sikt kan även dessa individer komma ut i arbete/studier även om de behöver 
ytterligare stöd inom ramen för ordinarie verksamhet. Genom att ha deltagit i en insats 
finansierad av förbundet har förhoppningsvis deras möjlighet att ta till sig och aktivt delta i 
fortsatta insatser ökat. 
 
Trots rådande utmaningar ser vi att måluppfyllelsen inom andra områden är god. Samtliga 
insatser har fortsatt haft fokus på att utveckla och implementera metoder och arbetssätt som 
utgår från ett inkluderande förhållningssätt och en helhetssyn på individens behov och 
individanpassat stöd över tid. Andra framgångsfaktorer har varit en relativt god omställning till 
digitala mötesformer och något som är gemensamt för de finansierade insatserna generellt är 
fokus på bemötande, tillgänglighet och goda kunskaper kring målgruppens behov. 
 
Samtliga insatser har också byggt upp strukturer för en systematisk uppföljning och samverkan 
även kring den enskilde deltagaren. Några insatser har dock fortsatt den trend vi såg redan 2019 
att tappa delar av uppföljningsrutinerna. Detta tros bland annat vara på grund av återkommande 
organisationsförändringar både inom medarbetargrupperna och i verksamheterna generellt. 
Detta märks bland annat i långtidsuppföljningen 12 månader efter avslut. Vi ser att det finns 
utvecklingsmöjligheter för att utveckla styr- och ledningsnivån hos flera insatser för att bättre 
kunna lära av verksamheten och tillvarata resultat. 
 
Under året avslutade 286 deltagare en arbetslivsinriktad insats (år 2019 avslutades 362 
deltagare). Av de som avslutades arbetade eller studerade totalt 86 personer motsvarande  
30 procent i någon omfattning direkt efter insatsen (år 2019 var motsvarande andel 40 %). 
Därutöver avslutades ytterligare 111 personer, 39 procent till aktivt arbetssökande.  
 
Andelen avlutade deltagare som påbörjat studier har sjunkit från tidigare år vilket delvis 
beror på att KLARA-projektet avslutats som hade särskilt fokus på stöd till studier. Vi ser en 
positiv utveckling i att andelen deltagare som avslutas till arbete ökat med fem procent-
andelar jämfört med föregående år. I bilaga två redovisas andel till arbete/studier eller annan 
avslutsanledning på insatsnivå. 
 

                                                        
18 30 % går till arbete/studier i insatser finansierade av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem att jämföra 
med 28 %  för totala antalet deltagare i samtliga finsam-finaniserade insatser i riket. Källa Återrapportering 
regeringsuppdrag Försäkringskassan 2020 
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Tabell 7 Antal deltagare per avslutsanledning 2020  
 
 

Arbete Studier Arbetssökande Fortsatt 
rehabilitering 

Sjukdom Övrigt 

Kvinnor 45 11 97 35 15 6 
Män 20 9 13 16 13 5 
Ej angivet 1 0 1 0 0 0 
Totalt antal 66 20 111 51 18 11 
Andel 23 % 7 % 39 % 18 % 6 % 4 % 

 
Av de 89 deltagare som inte avslutas till arbete, studier eller aktivt arbetssökande går 
merparten vidare till fortsatt rehabilitering. Det kan t.ex. handla om medicinsk eller social 
rehabilitering som behövs innan personen är redo att söka ett arbete. Utskrivning på grund 
av sjukdom sker om deltagaren fått ett försämrat hälsotillstånd eller då hälsan inte medger 
fortsatt deltagande i insatsen.  
 
För att möjliggöra att dessa personer så långt som möjligt får rätt stöd samlar insatserna och 
projekten ofta till flerpartsmöten med en planering för det fortsatta stödet samt överlämnar 
en dokumentation från tiden i insatsen som kan ligga till grund för bedömning av stöd i 
ordinarie verksamhet. Insatser som kan vara aktuella är olika former av medicinsk 
behandling och utredning, boendestöd och/eller aktivitet via kommunernas socialpsykiatri 
eller LSS-verksamhet. I övriga avslutsanledningar ingår t.ex. flytt, föräldraledighet och 
avbrott utan känd anledning. 
 
Vi ser att en större andel män än kvinnor går till arbete och till skillnad mot tidigare är går 
även större andel män än kvinnor till fortsatt rehabilitering. Skillnaden mellan andelen män 
och andelen kvinnor som avslutas till arbete har däremot minskat med 1 procentenhet sedan 
2019.  Andelen kvinnor som avslutas som arbetssökande består till stor del av deltagare i 
Tillväxt kvinna där de allra flesta av deltagarna som inte går till arbete eller studier avlutas 
tillbaka till inremitterande myndigheten Arbetsförmedlingen. 
 
 
Diagram 9.  Andel av kvinnor per avslutsanledning 2020               Diagram 10 Andel män per avslutsanledning 2020 
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Av de som fick ett arbete efter deltagande i insats gick totalt 60 procent till en subventionerad 
anställning. Bland gruppen män är det en betydligt större andel som erhöll en subventionerad 
anställning jämfört med gruppen kvinnor. Det innebär att könsskillnaden ökat jämfört med 
tidigare år. Jämförelsen ska dock tolkas med viss försiktighet då antalet personer är lågt. 
Skillnaden stämmer dock överens med resultat från samordningsförbunden i riket där kvinnor i 
något lägre utsträckning tar del av subventionerade anställningar19.  
 
Diagram 11. Andel av subventionerade/ej                          Diagram 12. Andel av subventionerade/ej    
subventionerade anställningar vid avslut till arbete för                      subventionerade anställningar vid avslut till deltagare i 
Botkyrka, Huddinge, Salem 2020                            arbete för deltagare i Riket 2020 
 

1.7.4 Stegförflyttning närmare arbetsmarknaden 
Som ett led i att mäta hur väl insatserna bidrar till att fler deltagare gör en stegförflyttning 
närmare arbete/studier har förbundet sedan 2017 använt enkäter kopplade till indikatorer för 
finansiell samordning. Mätningen som redovisas här baseras på data insamlat mellan november 
2019 till oktober 2020. Frågorna har ställts både i en pågåendeenkät, dvs. till personer som 
deltar i en insats samt när de avslutar sitt deltagande i en insats (oavsett anledning). 
 
Deltagarna har bl.a. fått bedöma om man upplever sig få stöd i att utveckla sätt att hantera sin 
situation samt om man upplever sig vara mer redo att kunna arbeta/studera. Utifrån enkät-
svaren kan vi se att de allra flesta deltagare är nöjda med bemötande, tid i insats och delaktighet. 
Vi ser också att andelen som svarar att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter att 
ha avslutat en insats är högre jämfört med föregående år och jämfört med riksgenomsnittet20.  
 
Av de dryga 140 enkätsvar som lämnats av deltagare vid avslut ser vi att andelen deltagare som 
kände sig mer redo att arbeta/studera när de avslutar en finansierad insats uppgår till 79 
procent. Männen svarar mer positivt än kvinnorna sett som grupp, 90 procent av männen 
känner sig mer redo att arbeta jämfört med 70 procent av kvinnorna.  Jämfört med 2019 har det 
skett en markant ökning, med hela 20 procentandelar, som svarat att de känner sig mer redo att 
arbeta/studera. I den nationella mätningen anger sig 60 procent vara mer redo att arbeta eller 
studera efter att ha avslutat en finansierad insats.  
 
 
 
 
 
                                                        
19 Källa SUS  
20 1 600 deltagare från insatser redovisade från 37 olika Samordningsförbund besvarade avslutsenkäten. Källa NNS 
Rapport från Nationell mätning av indikatorenkäterna 2020.  
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Tabell 8.   Svarsfördelning HBS på frågan:                         Tabell 9.   Svarsfördelning Riket på frågan: 
Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?                    Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?   

 
Ett annat sätt att mäta stegförflyttning är att titta på hur deltagarnas försörjning förändras från det 
att de påbörjar till att de avslutar en insats. De största minskningarna av offentlig försörjning bland 
de som avslutade insats 202021 sker för de som har sjukpenning och försörjningsstöd, medan 
andelen med aktivitetsstöd och studiestöd ökat.  Jämfört med tidigare år har skillnaderna i 
förändring kopplat till aktivitetsersättning inte varit lika stor. I gruppen ”ingen offentlig 
försörjning” ingår många unga som saknar inkomster och vi vet sedan tidigare att en stor andel av 
alla deltagare som går in i en insats utan offentlig försörjning är unga upp till 26 år. I kategorin 
”ingen offentlig försörjning” vid avslut ingår även alla de som blir självförsörjande genom arbete/ 
studier. Viktigt att notera är att en deltagare kan ha flera olika försörjningsformer samtidigt. 
 
Diagram 13. Försörjningsförändringar för deltagare i finansierade insatser 2020 (Källa SUS) 

 
 
I syfte att mäta långsiktiga effekter på individnivå har förbundet från och med 2015 ålagt 
samtliga insatser att göra 12-månadersuppföljningar för deltagare som genomgått en arbetslivs-
inriktad rehabiliteringsinsats. Detta arbete har visat sig vara svårt och omfattande att genomföra 
och arbetet med att implementera uppföljningen i samtliga insatser pågår fortfarande. Liksom år 
2019 finns inte tillräcklig mängd resultat för att kunna redovisa måluppfyllelse inom detta 
område år 2020. 
 
Förbundet mäter också effekten av insatserna genom att en gång per år genomföra en enkät-
undersökning bland parternas medarbetare, med frågor om hur man upplever nytta av projekt 
och insatser. Undersökningen är inte någon totalundersökning då urvalet av respondenter är 
beroende av hur respektive organisation väljer att sprida enkäten bland sina medarbetare.  

                                                        
21 Avser data för 149 deltagare (90 kvinnor och 59 män) som avslutat insats under 2020. Deltagare i Tillväxt Kvinna ingår 
ej i underlaget. Källa SUS 

 10%
 20%
 30%
 40%

Deltagarnas försörjning före respektive efter insats (n=149)

Andel
före

Andel
efter

HBS 
Positiva 

svar 2020 
Positiva svar 

2019 
Differens 

2020/2019 
Deltagare pågående 

Samtliga (n=82) 67 % 62 % 5 % 

Kvinnor (n=70) 66 % 56 % 10 % 

Män (n=9) 67 % 75 % -8 % 

                                      Deltagare avslut 

Samtliga (n=140) 79 % 57 % 22 % 

Kvinnor (n=83) 70 % 55 % 15 % 

Män (n=41) 90 % 53 % 37 % 

Riket 
Positiva 

svar 2020 
Positiva 

svar 2019 
Differens 

2020/2019  
Deltagare pågående 

Samtliga (n=1633) 55 % 52 % 3% 

Kvinnor (n=858) 55% 53 % 2% 

Män (n=643) 56 % 55 % 1% 

                                          Deltagare avslut 

Samtliga (n=1600) 60 % 55 % 5% 

Kvinnor (n=877) 57 % 56 % 1% 

Män (n=540) 62 % 56 % 6% 
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År 2020 besvarades enkäten av totalt 132 personer, varav nära hälften representerar hälso- och 
sjukvården. Det vi kan se är att ca 85 procent av de svarande känner till någon av förbundets 
insatser, en ökning med ca fem procentenheter från föregående år. På följdfrågan till de 109 
respondenter som haft kontakt med någon insats genom en deltagare bedömer 60 procent att 
insatsen bidrar till att deltagare närmar sig arbete och studier. Ytterligare 24 procent bedömer 
att insatsen delvis bidrar till stegförflyttning närmare arbete/studier. 
  
1.8 Förväntad utveckling 
Inför 2020 antogs nya övergripande mål för samordningsförbunden med en förväntan om att 
insatser bl.a. skulle omfatta fler deltagare. Under året har det dock varit utmanande att nå 
målen och det är idag oklart hur pandemins fortsatta effekter och utveckling av konjunktur 
samt myndigheternas möjlighet att prioritera arbetet i samordningsförbunden kommer 
påverka förbundets verksamhet framgent. Några av de utmaningar som mest troligt kommer 
att påverka måluppfyllelse de kommande åren är förändrade mönster i remitteringar till 
insatser, hög arbetsbelastning i hos medlemmarna och utmaningar att finna praktik- och 
arbetsträningsplatser och anställningsmöjligheter för deltagare under varsel- och 
permitteringstider.  
 
Generella utmaningar 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sammanfattat en rad utvecklingsområden i 
skrivelsen ”Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till individen i behov av stöd av 
flera aktörer”. Nedan punkter föranleder enligt SKR en översyn av den finansiella 
samordningen och sammanfattar förhållanden som har påverkan på resultat för 
samordningsförbunden:22 
• Insatser genom samordningsförbunden når få individer i relation till hur många som har 
behov av förbundens insatser.  
• Medlen nyttjas inte fullt ut av samordningsförbunden.  
• De statliga aktörernas engagemang har delvis sviktat under de senaste åren.  
• Svårigheter att juridiskt korrekt och rättssäkert kunna dela information och ha gemensam 
dokumentation kring planeringen av de samordnade insatserna har identifierats. Det riskerar 
att försämra stödet till enskilda. Det gör det också svårt att följa upp avslutade insatser då 
dokumentationen inte är samlad och inte får sparas efter avslut. 
 
Möjliga förändringar i vilka insatser förbundet kommer finansiera 
Hittills har Samordningsförbundets budget till största delen använts till att finansiera individ-
inriktade samverkansinsatser där personal från de samverkande myndigheterna 
tillhandahållit samordnad rehabilitering. Detta arbetssätt kan behöva omprövas utifrån 
ändrade regeltolkningar hos medlemmarna, utmaningar i att rekrytera personal till 
finansierade insatser och förändringar i Arbetsförmedlingens grunduppdrag. Inspektionen 
för Socialförsäkring publicerade under 2019 en utvärderingsrapport23 där svårighet att få 
medlemmarna i ett förbund att ta över insatser när/om förbundets finansiering upphör lyftes 
fram som en generell utmaning inom den finansiella samordningen. Det gäller framförallt 
insatser som befinner sig i gränslandet mellan parternas ordinarie uppdrag. Om inte 
förbundet fortsätter att finansiera dessa projekt finns en risk att de läggs ner och att 
investeringar i metodutveckling och individer inte tas tillvara. En viktig fråga för förbundets 
medlemmar framöver är därför att se över vilka möjliga vägar som finns för att uppnå en 
långsiktig finansiering av samverkansinsatser. 
 

                                                        
22 SKR 2021-01-29 ”Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till individen i behov av stöd av flera aktörer” Dnr 
20/00029 
23 Samordningsförbundens organisering och verksamhet -En granskning av förbund för finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. ISF RAPPORT 2019:1 
 

https://skr.se/download/18.4d84121a1774947500f8eb46/1612191341858/WEBB-05-20-00029-37-Skrivelse-Oversyn-av-Finsam-slutversion.pdf
https://skr.se/download/18.4d84121a1774947500f8eb46/1612191341858/WEBB-05-20-00029-37-Skrivelse-Oversyn-av-Finsam-slutversion.pdf
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Pandemins effekter på Samordningsförbundet och finansierad verksamhet 
Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad väntas 
arbetslösheten stiga under 2021 och därefter långsamt vända nedåt. Dock råder stor 
osäkerhet kring utvecklingen framöver på grund av den pågående krisen. Antalet inskrivna 
arbetslösa som bedöms ha en svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden har ökat sedan 
sommaren 2019 och ökar nu ännu tydligare i spåren av pandemin. Det handlar om personer 
som saknar gymnasieutbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbets-förmåga och personer 55 år eller äldre.24 Detta 
betyder att behovet av samordnade insatser med stor sannolikhet kommer att öka de 
närmsta åren. 
 
Med de sociala och ekonomiska konsekvenserna, som till exempel arbetslöshet och 
ekonomisk utsatthet, som riskerar att uppstå i samband med covid-19 finns en ökad risk för 
att skillnader i hälsa mellan olika grupper också blir större.  
 
Förändringar inom Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen reformeras nu i grunden och det påverkar såväl arbetssökande som 
samverkansparter. Staten ska genom Arbetsförmedlingen ha fortsatt myndighetsansvar för 
arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar 
och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Det råder idag en viss osäkerhet kring hur 
finsamfinansierade verksamheter och upphandlade tjänster kan ske samtidigt och parallellt, 
hur samverkan kan och bör ske med kompletterande aktörer och hur behovet av samordning 
med stöd av samordningsförbund riktad till arbetslösa kommer påverkas av förändringarna 
på Arbetsförmedlingen. 
 
Hantering av eget kapital 
Samordningsförbundet har sedan tidigare ett eget kapital som överstiger det av Nationella 
Rådet fastställda maxtaket för eget kapital. Under 2020 har det egna kapitalet ökat och arbete 
pågår med att omsätta det egna kapitalet i insatser och verksamhet som är till nytta för 
Samordningsförbundets målgrupp och bidrar till en effektiv samordnad rehabilitering. Det 
egna kapitalet kan komma att påverka kommande års tilldelning av medel från 
medlemmarna. 
 
Sammanfattning förväntad utveckling 
Ovan beskrivna utmaningar till trots ser vi ser en positiv utvecklingen av den finansiella 
samordningen i länet, där nu 20 av 26 kommuner i regionen ingår som medlemmar i något av 
de åtta samordningsförbunden. Det finns en positiv kraft i att verka tillsammans inom den 
finansiella samordningen och under det närmsta året kommer förbunden bl.a. att samarbeta 
kring frågor rörande kommunikation och utvärdering och uppföljning. Detta utöver det 
samarbete som finns inom ramen för MIA Vidare, där nu samtliga förbund ingår sedan våren 
2020. 
 
Pandemin har visat att digital kommunikation kan vara ett bra komplement till vårt 
traditionella arbetssätt som i mångt och mycket byggt på fysiska mötesformer. Också 
finansierade insatser har utvecklat nya arbetssätt med hjälp av digitala verktyg. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                        
24 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter 2020-2021 
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2. Ekonomiska resultat 
 

 

 

 

 
 
 

 
För verksamhetsåret 2020 har förbundet haft intäkter på 14,6 miljoner kronor avseende 
bidrag från parterna och knappt 5,5 miljoner kronor i riktade projektbidrag från ESF till  
MIA-projektet/MIA Vidare. Därtill har förbundet ett ingående överskott från verksamhetsåret 
2019 som uppgick till 5,6 miljoner kronor vid årets början. Kostnaderna för 2020 summeras 
till drygt 16,7 miljoner kronor (2019: 19,4 mkr) vilket ger ett överskott på 3,3 miljoner 
kronor. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på ca  
8,9 miljoner kronor. 
 
2.1 Avvikelser från budget 
Jämfört med budget blev intäkterna för 2020 något högre än budgeterat, medan kostnaderna 
blev betydligt lägre än budgeterat. Avvikelsen på intäktssidan beror på att MIA-projektet fick 
ett något större projektbidrag från ESF än beräknat. De lägre kostnaderna beror på att medel 
för nya/utökade insatser inte omsatts i verksamhet 2020. 
 
De största avvikelserna från budget består i lägre kostnader än förväntat för finansiering av 
insatser och projekt, denna avvikelse uppgår till 4,6 miljoner kronor. Avvikelserna återfinns 
till största del i utebliven satsning på nya/tillkommande projekt samt personalvakanser i 
MIA-projektet och Lyra. Även de administrativa kostnaderna blev lägre än budgeterat.  
 
2.2 Hantering av förbundets överskott 
Under 2019 avslutades två insatser finansierade av Samordningsförbundet. Förut-
sättningarna för medlemmarna att starta nya insatser har varit svåra pga. pandemins effekter 
och stora förändringar hos Arbetsförmedlingen. 

 
Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,5 miljoner kronor, baserat på 
Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital25. Stora delar av det egna kapitalet finns intecknat 
i den verksamhetsplan för 2021 som antogs av förbundet i november 2020 och prognosen är 
att förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital vid 2023 års utgång. 

 
När förbundet bildades den 1 januari 2013 medföljde ett betydande överskott från de två 
tidigare samordningsförbunden i Botkyrka respektive Huddinge. Totalt tillfördes 10,8 
miljoner kronor. Överskottet minskade varje år fram till år 2019. Därefter har förbundet 
genererat nytt överskott och i år uppgår överskottet till hela 3,3 miljoner kronor. Genom att 
budgetera tidigare upparbetat överskott i insatser över tid skapas en verksamhet som 
föregås av planering och lägger grunden för effektiva insatser av god kvalitet. 
 

                                                        
25 Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital 2013-10-02 http://www.finsam.se 

Finansiella mål för verksamheten- 
förbundet ska bedriva verksamhet med 
god ekonomisk hushållning 

Resultat 2020 

Vid årets slut ska inte det egna kapitalet 
överstiga nivån enligt nationella rådet 
rekommendation. 

Målet har ej uppnåtts. Det egna kapitalet 
överstiger Nationella Rådets 
rekommendation med totalt ca 6,4 mnkr 
miljoner kronor. 

Kostnader för administration ska inte över-
stiga tio procent av de samlade kostnaderna. 

De administrativa kostnaderna uppgår till 
totalt 11 procent av kostnaderna. 

http://www.finsam.se/wps/wcm/connect/Finsam/48e431d5-2710-4d60-b415-96db552e5720/Sparade_medel_Eget_kapital.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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Diagram 12. Förändring över tid för eget kapital och statlig medelstilldelning 

 
 
2.3 Kostnadsfördelning 
Större delen av Samordningsförbundet medel går till att finansiera insatser som riktar sig 
direkt till medborgarnas behov av samordnad rehabilitering. Förbundet har också ett  
mål om att högst 10 procent av kostnaderna ska utgöras av administrativa kostnader. Under 
2020 uppgick kostnaderna för Samordningsförbundet till knappt 16,7 miljoner kronor  
(år 2019 var kostnaden 19,5 mnkr). Kostnaden för individinriktade insatser uppgick till 14,1 
mkr, för strukturinriktade insatser och utvärdering 0,7 mnkr och de administrativa  
kostnaderna uppgick till 1,9 (m mnkr (motsvarande 11 % av totala budgeten).  

 

 
 

2.4 Balanskravsresultat 
Samordningsförbundet har inga realisationsvinster, realisationsförluster, orealiserade 
vinster eller förluster. Balanskravsresultatet är därmed detsamma som årets resultat enligt 
resultaträkningen. 
 

3. Driftsredovisning 
 

 Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Avvikelse 
2020 

Utfall 
2019 

Belopp tkr 
 

 

Intäkt Kostnad Netto Netto Utfall-
Budget 
netto  

Intäkt Kostnad Netto 

Intäkter 
huvudmännen 

14 600 0 14 600 14 600 0 14 546 0 14 546 

Administrativa 
kostnader 

0 1 885 1 885 2 280 -395 1 996 2 315 -780 

Finansiering 
individinriktade 
insatser 

5 479 14 118 8 639 13 061 -4 422 11 096 12 169 1 073 

Finansiering 
strukturinriktade 
insatser 

0 739 739 1 170 -431 944 2 160 -1 216 
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Diagram 13: Kostnadsfördelning 2020 
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4. Resultaträkning 
Resultaträkning 
  2020-01-01 2019-01-01 
Belopp i kr. Not -2020-12-31 -2019-12-31 
 
Verksamhetens intäkter 1 14 600,0 14 546,0 
Intäkter ESF  5 479,0 5 401,9 
Övriga intäkter (MUCF)  0,0 0 
Verksamhetens kostnader 2 -16 738,7 -19 437,8 
Avskrivningar  0,0 0,0  
Verksamhetens resultat  3 340,3 510,1 
 
Finansiella intäkter  0,0 0,0  
Finansiella kostnader  0,0 0,0 
   
Resultat efter finansiella poster  3 340,3 510,1 
Extraordinära poster  0,0 0,0 
 
Årets resultat  3 340,3 510,1 
 
 
5. Balansräkning 
Balansräkning 
Belopp i kr. Not 2020-12-31 2019-12-31 
 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar   
Maskiner och inventarier  0,0 0,0 
Summa anläggningstillgångar  0,0 0,0 
 
Omsättningstillgångar 
Korta fordringar 3 1 479,3 1 842,1 
Kortfristiga placeringar  0,0 0,0 
Kassa och bank  15 865,1 13 606,0  
Summa omsättningstillgångar  17 344,4 15 348,1 
 
Summa tillgångar  17 344,4 15 348,1  
 
Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital  5 572,6 5 062,5 
Årets resultat  3 340,3 510,1 
Övrigt eget kapital  0,0 0,0 
Avsättning 
Avsättningar för pensioner   0,0 0,0 
Skulder 
Långfristiga skulder  0,0 0,0  
Kortfristiga skulder 4 8 431,5 9 775,5 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 17 344,4 15 348,1  
  
Ansvarsförbindelser  inga inga  
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6. Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr.  2020-12-31 2019-12-31 
Årets resultat  3 340,3 510,1 
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0,0 0,0  
Medel från verksamheten före förändring  3 340,3 510,1 
av rörelsekapital    
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -362,8 737,9 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -1 344 96,4 
Kassaflöde för den löpande verksamheten  -1 706,8 834,3 
  
Årets kassaflöde  1 633,5 1 344,4  
Likvida medel vid årets början  13 506,0 12 616,6  
Likvida medel vid årets slut  13 863,7 13 506,0 
    

 
7. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar. 
 

8. Noter 
Not 1. Verksamhetens intäkter 
Belopp i tkr  2020-12-31 2019-12-31 
Driftbidrag från staten 7 300,0 7 273,0  
Driftbidrag från Huddinge kommun 1 715,5 1 709,2  
Driftbidrag från Botkyrka kommun 1 715,5 1 709,2 
Driftbidrag från Salem kommun 219,0 218,2  
Driftbidrag från Region Stockholm 3 650,0 3 636,5 
EU-medel och andra bidrag – Europeiska Socialfonden 5 479,0 5 401,9 
Övriga intäkter 0,0 0,0 
Summa 20 079,0 19 947,9 
  
Not 2. Verksamhetens kostnader  
Belopp i tkr  2020-12-31 2019-12-31 
Lokal – P1 251,6 245,1 
Kansli – P2 1 639,7 1 483,9  
Kommunikation/information – P5 39,6 37,1 
Revision – P4 37,5 37,5 
Styrelse – P3 85,7 161,8 
Övrigt – P6 29,4 30,0 
 
HälsoSam – P31 0,00 1 080,4  
Lyra – P17  2 083,8 2 093,6  
MIA-projektet – P25  8 970,8 9 300,0  
Slussen – P19/Klara (HUVAS) – P34 0,00 1 642,9  
Start – P16   1 350,0 1 210,0  
Ung i Salem – P23 1 128,0 972,3 
Tillväxt kvinna – P35 200,0 200,0 
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Not 2. Verksamhetens kostnader (forts)  
Belopp i tkr  2020-12-31 2019-12-31 
 
Insatskatalog – P32 166,0 329,5  
Kompetensinsatser – P8 52,0 189,5 
Metodstöd IPS – P26 137,2 248,7  
Nya insatser 0,0 0,0  
Processtöd – P28 12,8 22,8  
Utvärdering – P7 15,0 42,9 
Förstudier – P36 154,8 109,8 
Koordinerad Rehabkedja – P38 384,8 -  
Summa 16 738,7 19 437,8 
 
    
Not 3. Fordringar 
Belopp i tkr  2020-12-31 2019-12-31 
 
Moms 42,4 46,8  
Huddinge kommun 0 12,7 
Samordningsförbundet Södertälje 129,4 201,1 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 0 17,4 
Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna                  5,0                                       0,0 
Samordningsförbundet Stockholms Stad 5,0 5,0 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 1 260,9 1 559,1 
VärNa 5,0 0,0 
NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) 31,6 0,00 
Summa 1 479,3 1 842,1  
    
 
Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
Belopp i tkr  2020-12-31 2019-12-31 
 
Arbetsförmedlingen 0,00 544,0 
Botkyrka kommun 637,7 632,8 
Fervent Cleaning Company 2,3 2,3 
Huddinge kommun 6 980,3 8 049,1 
Salems kommun 482,6 312,3 
Samordningsförbundet Östergötland 5,2 0,0 
Samordningsförbundet Stockholms stad 0,0 15,4 
Sveriges kommuner och regioner 0,0 37,8 
Upplupet revisionsarvode 37,5 37,5 
Danderyds sjukhus 272,1 85,0 
Misa Kompetens AB 0,0 28,5 
Stockholms Läns Sjukvårdsområde 8,0 24,8 
Nationella nätverket för samordningsförbund 0,0 2,9 
EMS Design Webbyrå 0,8 2,4 
Huddinge Konferens Center 0,0 0,3 
Swedbank 0,0 0,4 
Övrigt 5,0 0,0 
Summa 8 431,5 9 679,0 
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9. Styrelsens beslut 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Datum: 26 mars 2021 
 
 
   
Eva Carlsson-Paulsén (M)   Inga-Marie Viklund (L) 
Ordförande              1e vice ordförande 
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2e vie ordförande  Ledamot 
 
 
 
 
   
Claes-Göran Nilsson  Karin Adolfsson (C) 
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Tilläggsupplysningar  
 
Sammanställning av utfall och budget 2020                  
Belopp i tkr 
 Utfall Budget Avvikelse 
 2020-12-31 2020 2020-12-31 
 
Verksamhetens medlemsavgifter 14 600 14 600 0 
Intäkter ESF 5 479 5 229 250 
Summa intäkter 20 079 19 829 250 
 
Lokal 252 250 -2 
Kansli 1440 1 750 310 
Kommunikation/information 40 40 0 
Revision 38 40 2 
Styrelse 86 150 64 
Övrigt 29 50 -21 
Summa administration 1 885 2 280 -395 
 
Lyra 2 084 2 354 -270 
MIA-projektet 8 971 9 635 -664 
Start 1 350 1 300 50 
Tillväxt Kvinna 200 200 0 
Ung i Salem 1 128 1 000 128 
Nya insatser/projekt 385 3 801 -3 416 
Summa individinriktade insatser 14 118 18 290 -4 172 
 
Insatskatalog 166 200 -34 
Kompetensinsatser 52 200 -148 
Metodstöd IPS 138 150 -12 
Behovsanalyser 155 100 55 
Processtöd 13 120 107 
Tjänstedesigner 200 250 -50 
Utvärdering 15 150 -135 
Summa strukturinriktade insatser 739 1 170 -431 
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Aktiviteter kopplade till målsättningar och arbetsområden i 
verksamhetsplanen 2020 
  
Arbetsområde  Aktiviteter 
Finansiering 
och stöd till 
individinriktade 
insatser/projekt 

- Förbundet har finansierat/medfinansierat sex individinriktade 
insatser med ca 471 unika deltagare. Under 2020 har en ny insats 
startat. 

 - Insatserna erbjuds regelbundna projektledarträffar, processtöd, 
kontinuerlig uppföljning och förbundet deltar regelbundet i alla 
styrgrupper. 

- Erbjudit medarbetare återkommande digitala 
erfarenhetsutbyten i syfte att stärka inkluderingsperspektivet i 
alla insatser. 

- Arrangerat två  gemensamma kompetens- och utvecklingsdagar 
för alla medarbetare i finansierade insatser. 

Finansiering av och 
stöd till 
strukturinriktade 
insatser  

- Kansliet stödjer insatser i frågor gällande samverkan och 
samordning. Under hösten har dialog bl.a. inletts med Huddinge 
kommuns biståndsenhet för att se över hur övergångar från Daglig 
Verksamhet till arbetsliv kan förbättras. 

- Under året har 11 kunskapsseminarium varav 10 digitala med 
totalt 653 deltagare arrangerats. 

- Ett särskilt metodstöd stödjer och  utvecklar metoden IPS och 
upprätthåller samverkanforum kring målgruppen och arbets-
metoden. Metodstödet finansieras av Samordningsförbundet och 
tillhandahålls av Botkyrka kommun. 

- Förbundet har rekryterat en tjänstedesigner i samverkan med 
Samordningsförbundet Södertälje för att utveckla användar-
centrerad verksamhetsutveckling. 

-Processtöd och finansiering till Huddinge kommuns Förstudie 
Unga Huddingebor. 

- Insatskatalogen har fortsatt utvecklats för att sprida kunskap om 
offentlig sektors insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Styrelse och beredningsgrupp har även introducerats till 
välfärdsguiden som är under utveckling av Samordningsförbundet 
Centrala Östergötland. 

-Aktivt samverkansarbete lokalt och regionalt utifrån 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och organisering. 

- Aktivt arbete med digitala kommunikationsplattformar ex. 
videomöten, hemsida, Linkedin, nyhetsbrev samt deltagit i  
Vinnovas nationella Innovationsvecka.  

- Kansliet arrangerar och deltar i nätverk/möten/plattformar 
inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Som exempel kan 
nämnas aktivt deltagande i samverkansforum på Fittja 
Vårdcentral, ledningsgrupp för personliga ombud Huddinge, 
samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedling. 



                    Bilaga 2 Årsredovisning 2020 

2 (2) 
 

  
Arbetsområde  Aktiviteter 

Behovsanalys, 
kartläggning och 
omvärldsbevakning 

 

- Beredningsgruppen och kansliet arbetar kontinuerligt med att 
bevaka samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att 
utveckla förbundets uppdrag.  

- Förbundet har varit ett stöd till Huddinge Kommun i 
framskrivandet av en ansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) 
för finansiering av förstudien Startplats Ung. Ansökan har beviljats 
och förstudien genomförs våren 2021. 

- Förbunden i länet har återkommande dialogmöten med 
Regionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning. 

- Förbundet har arbetat med möjligheten till nätverket för 
utvecklingsledare inom kommunerna, 2020 har nätverk inom 
Huddinge kommun startats. 

- Kansliet har deltagit i flertalet konferenser och seminarier, bland 
annat avseende brukarinflytande och tjänstedesign. 

Uppföljning och 
utvärdering 

- Finansierade insatser följs upp genom SUS och kompletterande 
enkäter till deltagare och remitterande parter.  

- Extern utvärdering av MIA-projektet slutfördes under 2020.  

 - Förbundet tillhandahåller en gemensam regional utredare i MIA 
Vidare. 

- Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer 
för framgångsrik samverkan.  

- Förbundet följer den nationella utvärdering som genomförs av 
ISF. 

- Aktivt arbetet utifrån förbundets inkluderingsplan. 

- Startat avvikelserapportering inom de finansierade insatserna. 
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Bilaga 3. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade individinriktade 
insatser/projekt1 

 
Insats Mål Resultat Mål-

uppfyllelse2 
Lyra 50 % av deltagare är vid 

avslut redo för arbete, 
studier eller andra 
arbetsmarknadsinsatser. 
 
50 % når studier/arbete  
ett år efter insats. 
 
20 nya deltagare.                                       

44 % (7 av 16) deltagare är redo 
för arbete, studier eller andra 
arbetsmarknadsinsatser vid 
avslut. 
 
23 % uppger 1 år efter insats att 
de studerar eller arbetar.3 
 
16 nya deltagare. 

Ej uppfyllt 
 

MIA Vidare 80 % av deltagarna 
känner ökat inflytande 
över sin situation 
 
30 % till arbete/studier. 
 
40 % till ordinarie 
arbetsmarknadsinsatser. 
 

80 % av deltagarna känner ökat 
inflytande över sin situation 
 
23 % (23 av 102) till 
arbete/studier. 
 
47 % (48 av 102) till ordinarie 
arbetsmarknadsinsatser. 
 

Godtagbart 
          

START 20 nya deltagare. 
 
50 % i arbete/studier. 
 
 
60 % av de med 
anställning behåller sin 
anställning 12 månader 
efter avslut. 

20 nya deltagare. 
 
56 % (18 av 32) till 
arbete/studier 
 
67 % (15 av 22) har en 
anställning 12 månader efter 
avslut. 

         God 
          

Unga på väg i 
Salem (UPIS) 

25 nya deltagare 
 
75% avslut till 
arbete/studier 
 

75% samverkande parter  
upplever att insatsen är 
till stöd i deras arbete 

13 nya deltagare 
 
87 % (24 av 31) avlutats till 
arbete/studier 
 
80 % (8 av 10) upplever att 
insatsen är till stöd i deras 
arbete. 

Godtagbart 
          

Tillväxt Kvinna 120 deltagare per år 
 
30 % i arbete/studier. 
 
Skapa mentorsgrupper 
 

99 nya deltagare. 
 
16 % (17 av 105) 
 
25 deltagare i mentorsgrupper 

Ej uppfyllt  

                                                 
1 Individinriktade insatsen Koordinerad rehabiliteringskedja redovisas ej i denna tabell. Under 2020 har de varit i 
uppstartsfas och påbörjar intag av deltagare 2021. 
2 Måluppfyllelsen är graderade utifrån insatsernas egna uppsatta mål utan hänsyn till vilken nivå målet uppfyller. När 
fullständiga mätningar ej genomförts har det värderats som ej uppnått mål. Ej mätbart är skrivet på den insats som 
startat upp under året och inte påbörjat intag av deltagare. 
3 Lyra har 46 % bortfall i antal respondenter för mätning 1 år efter insats. 
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Sammanfattning av deltagarflöden i finansierade individinriktade 
insatser 

 
 
Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade strukturinriktade 
insatser/projekt4 

 
                                                 
4 Insatsen Tjänstedesign redovisas ej i tabellen. Insatsen har varit i en uppstartsfas under hösten 2020 och följs upp mot mål under 
2021. 

 Insats 
Antal aktuella 

deltagare 
totalt  2020 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Annat/ 
ej 

angivet 

Antal nya 
deltagare 

2020 

Antal 
avslutade 
deltagare 

2020 

Till 
arbete/ 
studier 

Arbets-
sökande 

vid avslut 

Lyra 27 23 4 0 16 16 4 2 

MIA Vidare 184 120 61 3 80 102 23 23 

START 88 43 45 0 20 32 18 4 

UPIS 41 23 18 0 13 31 24 0 

Tillväxt kvinna 141 141 0 0 99 105 17 81 

TOTALT 481 350 128 3 228 286 86 110 
         

Insats Mål Resultat Mål-
uppfyllelse 

IPS-metodstöd 4 IPS-samverkansmöten 
 
Omvärldsbevakning utifrån 
utvecklingsområden  
metodstödet 
 
Stödja utvecklingen för 
beroendevården att bli mer 
aktiv i IPS Botkyrka 

4 möten har genomförts under 
året. 
 

Metodstödjaren ingår i nationellt 
nätverk och följer forskning och 
utveckling inom området. 

IPS Beroende har startat upp i 
Botkyrka under 2020 

God 

Insats- 
katalogen 

Informationsinsatser och  
ökad kännedom. 
 
Användarna ökar i takt med 
informationsspridningen 
 
 
75% av användarna 
upplever verktyget som stöd 
i arbetet 

40 % (54 av 138) känner till 
Insatskatalogen.  
 
Antalet användare har under året 
ökat från 173 till 276. 
 

69 % (37 av de 54 svarande som 
kände till Insatskatalogen) 
upplever att verktyget är ett stöd i 
deras ordinarie arbete. 

Godtagbart 
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Lyra 
 
Lyra startade som ett projekt 2008 är 
sedan 2013 en insats helt finansierad av 
Samordningsförbundet. Verksamheten 
erbjuder en kombination av grupp-
verksamhet och individuellt förändrings-
arbete för unga (18-29 år) med psykisk 
ohälsa och komplex problematik. Målet är 
att gå ut i arbete/studier eller förberedas 
inför fortsatt arbetsmarknads-insats. 
 
Insatsen ger möjlighet till praktik, 
individuell coaching, studie- och yrkesväg-
ledning samt social träning. Maximal 
inskrivningstid är ett år och den genom-
snittliga tiden för deltagande 2020 uppgick 
till ca åtta månader.  
 
Huddinge kommun är huvudägare med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Psykiatri Sydväst som främsta 
samarbetspartners. Verksamheten är 
lokaliserad i Flemingsberg i Huddinge. 
 

 
Resultat 
Under året har 16 nya deltagare skrivits in 
på Lyra. Totalt har 27 deltagare varit 
inskrivna (68 % kvinnor respektive 15 % 
män) och 16 deltagare har avslutats.  

 
Eftersom Lyra är en förberedande insats 
som syftar till att stärka deltagarnas 
möjligheter att gå vidare till studier eller 
andra arbetsförberedande insatser görs en 
uppföljning av samtliga deltagares syssel-
sättning ett år efter avslutad insats.  

 
 
Mätningen visar att 23 % som avslutades 2019 
är i arbete eller studerar ett år efter insats. En 
minskning från samma mätning föregående år 
men där betydligt mindre andel deltagare gått 
att nå jämfört med tidigare år. 
 
Sett till sysselsättning direkt efter avslut i Lyra 
har 44 procent gått till arbete, studier eller 
arbetssökande. Två personer till arbete, två till 
studier och tre personer till aktivt 
arbetssökande.  
 
Framgångar och utmaningar 
Framgång under 2020 har varit att kunna 
ställa om till digitalt arbete och fortsatt 
erbjuda individuellt förändringsarbete. 
  
En annan framgångsfaktor är välfungerande 
digital kommunikation och  samverkan med 
nödvändiga myndigheter och andra insatser, 
framförallt med specialistpsykiatrin. 
 
Utmaning har varit att inte kunna ersätta den 
öppna verksamheten som stängts för grupp-
verksamhet med anledning av pandemin, 
vilket bidrar till längre rehabiliteringstid. En 
annan utmaning har varit förändrad målgrupp 
från föregående år som upplevs stå längre från 
arbetsmarknaden. Detta har också påverkat 
motiveringsarbetet till att delta i 
uppföljningsarbetet. 

 
 
 
 
 
 

 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Lyra beviljades en budget på 2 440 tkr för 
verksamheten 2020. De sammanlagda 
kostnaderna under året uppgick till 2 084 tkr. 
Den stora avvikelsen beror på minskade 
personalkostnader pga. sjukdom och att 
planeringsdagar och att kompetensinsatser 
inte genomförts som tänkt. 

 

Mål Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

50 % har efter 
insats arbete/ 

studerar eller är 
arbetssökande 

 
44% 

(7 av 16) 
 

69% 
(9 av 13) 

20 nya deltagare 16 16 
50 % i arbete/ 

studier 1 år efter 
avslutad insats. 

23 % 
(4 av 11) 

33% 
(3av 9) "Ett Lyra skulle finnas för alla” 

 
Från intervju förstudie Unga Huddingebor med 
tidigare Lyra-deltagare 
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MIA Vidare 
 
Mia Vidare är ett av åtta delprojekt i det 
regionala MIA-projektet som beviljats 
projektmedel från Europeiska Socialfonden, 
ESF, i syfte att utveckla samordnade insatser 
till stöd för personer som står långt från 
arbetsmarknaden.   
 
MIA-projektet startade i april 2017 och 
pågick fram till maj 2020 för att sedan 
förlängas med namnet MIA Vidare i form av 
ett tillämpningsprojekt fram till juni 2022.  
 
MIA Vidare HBS arbetar utifrån en 
kombination av metoderna Case Manage-
ment (CM) och Supported Employment (SE). 
CM hjälper deltagaren att undanröja hinder 
och få behov och förutsättningar tillgodo-
sedda som på sikt bidrar till förbättrade 
möjligheter att ta del av arbetslivsinriktad 
rehabilitering. SE erbjuder ett stöd till 
deltagarna att finna, få och behålla ett arbete. 
Målgrupp är personer som står långt från 
arbetsmarknaden och är 18-64 år.  
 
Projektägare regionalt är 
Samordningsförbundet Östra Södertörn. I 
delprojektet Mia HBS arbetar personal från 
samtliga tre kommuner och 
Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan och 
Psykiatri Sydväst finns med som 
samverkansparter. 
 
Resultat  
Projektet har under 2020 haft 184 deltagare 
(120 kvinnor, 61 män och 3 som ej angivit 
kön). Av dessa skrevs 80 deltagare in under 
2020. 
 

 
Totalt har 102 deltagare avslutats, varav  
23 % till arbete eller studier. 47 % har 
avslutats till fortsatt stöd genom ordinarie 
arbetsförberedande insatser. 80 % av 
deltagarna bedömer att projektet bidragit till 
att de känner en ökad makt över sin 
situation. 
 
Framgångsfaktorer och utmaningar 
Framgångsfaktorer har varit 
arbetsmetoderna och möjlighet till 
omställningen till nya arbetssätt utifrån 
pandemin och lyckats möjliggöra praktik, 
arbete och studier. I MIA-projektets 
slutrapport kunde vi se att MIA HBS var det 
delprojekt med flest deltagare ut i arbete och 
studier 2017-2020. En annan framgång har 
varit god samverkan och ökade intresse-
anmälningar från hälso- och sjukvården. 
 
Utöver personalomsättningar har en 
utmaning har varit att få in nya remitteringar 
från ordinarie verksamhet pga. pandemin 
och förändrade arbetssätt gentemot insatsen, 
i huvudsak gällande samverkan med 
Arbetsförmedlingen. Projektet har också 
uppmärksammat utmaningar med att 
långsiktigt möta deltagare digitalt för att ge 
ett gott stöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Verksamheten beviljades 9 635 tkr i budget 
för 2020. Total kostnad för projektet år 2020 
var 8 969 tkr. Finansieringen från ESF 
uppgick till 5 479 tkr vilket resulterar i 
kostnader för Samordningsförbundet på 3 
490 tkr. Avvikelsen  i utfall jämfört med 
budget beror främst på personalvakanser. 
 
 
 

  

Mål Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

30 % till egen 
försörjning genom 
arbete/studier 

23 % 
(23 av 
102) 

28 % 
(39 av 
139) 

40 % deltar i 
ordinarie arbets-
förberedande insats 

47% 
(48 av 
102) 

37 % 
(51 av 
138) 

60% känner ökad 
makt över sin 
situation 

80 % 80 % 

”Jag har fått hjälp med myndighetskontakter av 
någon som förstår fackspråket och 

"svartkonsten" med alla myndighetspapper och 
interna arbetsmetoder som för mig som 

utomstående har varit omöjliga att navigera!” 
 

-Deltagare MIA Vidare 2020 
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START – Stöd till arbete 
 
Start bedrevs som projekt under 2012 till 
2014 med syfte att utveckla samordnade 
insatser genom metoden Supported 
Employment (SE) för personer med 
lindrig utvecklingsstörning, autism och 
förvärvade hjärnskador. Sedan 2015 är 
verksamheten implementerad och sam-
finansieras av Botkyrka kommun och 
Samordningsförbundet. 
 
Verksamheten syftar till att möjliggöra 
inträde på arbetsmarknaden för 
målgruppen genom att matcha dem till 
subventionerade anställningsformer. När 
en deltagare börjar i projektet kartläggs 
färdigheter och funktionsförmåga. 
Kartläggningen ligger sedan till grund för 
SE-handledarnas individuella stöd för att 
finna, få och behålla ett arbete. 
Verksamheten är lokaliserad i Tumba i 
Botkyrka kommun. 
 
Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltning är 
huvudägare. Övriga av förbundets 
medlemsmyndigheter ingår också i 
samverkan. 
 
Resultat 
Under 2020 har START arbetat med totalt 
88 deltagare (43 kvinnor och 45 män). 20 
av dessa skrevs in under 2020 och 32 
personer avslutades under året, varav 17  
personer till arbete och 1 till studier (totalt 
55 %). 

 
Framgångsfaktorer och utmaningar 
Medarbetarna besitter kompetens både i 
metoden och om målgruppen och har 
fortsatt möjliggjort avslut till arbete och 
studier trots pandemin. Medarbetarnas 
kompetens att ställa om arbetet har bidragit 
till framgången. 
 
Verksamheten har haft utmaningar med 
samverkan för remittering av nya deltagare 
inte minst internt inom Botkyrka kommun. 
Det har också varit svårt under pandemin att 
finna nya arbetsgivare. Samverkan med 
Arbetsförmedlingen har försvårats och de 
har bland annat uteblivit som inremittent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
START har budgeterats med 1 300 tkr. 
Totalt har 1 350 tkr rekvirerats under 
året, detta för att täcka kostnad för att fler 
Huddingebor än beräknat har tagit del av 
insatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mål Resultat 
2020 

Resultat  
2019 

50 % i 
anställning 1 år 
efter avslut 

67 % Ej mätbart 

80 % i praktik 87 % Ej mätbart 
 

50 % i arbete/ 
studier 

56% 
(18 av 32) 

 
51% 

(22 av 43) 
 

”WOW! Tacksam att STARTs 
medarbetare arbetar med människor 
och att jag har turen att ha dem som 

kollegor”. 
 
Medarbetare hos samverkandepart 2020 
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Unga på väg i Salem (UPIS) 
 
UPIS startade som projekt 2014 och syftar 
till att ge ett sammanhållet stöd till unga 
mellan 16 och 29 år. Insatsen bygger på 
frivillighet och är inte tidsatt.  
 
Deltagare erbjuds individuellt stöd och 
samordning i syfte att närma sig arbete 
eller studier.  

 
Verksamheten drivs av Salems kommun 
och projektgruppen bestod under 2020 av 
två ungdomsstödjare på deltid och en 
deltidsanställd projektledare. Från oktober 
2020 utökades insatsen med fältare som 
ska bedriva uppsökande arbete. 
 
Det uppsökande arbetet förväntas bidra till 
att flera unga tar del av UPIS samt att 
målgruppen breddas.  
 
Målgruppen är ungdomar (16-29 år) som 
av olika skäl hoppat av skolan, saknar 
gymnasieutbildning, som är arbetslösa och 
/eller som inte kan tillgodogöra sig 
ordinarie arbetslivsinriktade insatser .  
 
Även psykisk och/eller fysisk ohälsa är 
vanligt hos deltagarna. Gemensamt är att 
dessa unga vuxna behöver samordnat stöd 
för att komma vidare i livet.  
 
Resultat  

 
 
 

 
 
Under året har projektet haft totalt 41 
deltagare (23 kvinnor, 18 män). 13 av dessa  
skrevs in under 2020 och totalt 31 personer 
avslutades under samma period.  
 
Totalt 11 deltagare avslutades till studier och 
13 till arbete. Detta gör att insatsen uppnår 
målet om att stödja unga vuxna ut i arbete 
och studier.  
 
Framgångsfaktorer  och utmaningar 
Framgångsfaktorerna i UPIS är tiden, 
flexibilitet och individuell planering som 
skapar trygghet för deltagarna.  
 
Medarbetarnas breda kompetens kring 
målgruppens behov gör att stödet kan 
individanpassas och att många unga vuxna 
kan hitta tillbaka till studier alternativt hitta 
en väg in på arbetsmarknaden. 
 
Utmaningar under året har varit kopplade till 
digital omställning och möjlighet att träffa 
deltagare fysiskt samt att samla in enkäter 
vilket bland annat bidragit till uteblivet 
resultat från indikatorenkäten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Projektet beviljades ursprungligen medel 
med 990 tkr och fick sedan beviljat utökning 
med 168 tkr, dvs en total budget på 1 158 tkr. 
Totala kostnaderna uppgick till 1 128 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mål Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

40 deltagare 41 45 

75 % till 
arbete/studier 

87 % 
(24 av 31) 
 

72 % 
 

75 % av 
samverkande 
parter upplever 
bättre samverkan 

80 %  
(8 av 10) Ej mätbart 

”UPIS bidrog till att jag fick någon som 
erbjöd mig stöd en längre tid, äntligen var 
det någon som tog sig tid att lyssna”. 
 
Intervju av tidigare deltagare i UPIS 
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Tillväxt Kvinna 
 
Projektet Tillväxt Kvinna startade 2019 som 
en vidareutveckling av det idéburna Ideella 
Partnerskapet (IOP) som Botkyrka kommun 
och Arbetsförmedlingen tecknat med tre 
idéburna organisationer. Tillsammans ansökte 
dessa parter om medel från Tillväxtverket och 
med Samordningsförbundet som medfinansiär 
för att vidareutveckla stödet till utlandsfödda 
arbetslösa kvinnor. De tre aktörer från 
civilsamhället är Hela Människan, 
Studieförbundet Bilda samt Botkyrka 
Folkhögskola. 
 
Projektets syfte är att erbjuda arbetslivs-
inriktade stödinsatser till arbetslösa utrikes 
födda kvinnor för att stärka kvinnornas 
förutsättningar till egen försörjning genom att 
erbjuda arbetsträning, studiecirklar och andra 
utbildningsinsatser, utvidgat  nätverk och 
kontakter på arbetsmarknaden. 

 
En viktig del i projektet är att utveckla och 
pröva nya samverkansinsatser mellan de 
offentliga aktörerna och aktörer inom 
civilsamhället. 
 
Målgruppen är arbetslösa utrikes födda 
kvinnor i åldern 25-64 år som har behov av ett 
samordnat stöd för att närma sig arbete.  
 
Resultat  

 
Under året har projektet haft totalt 99 
deltagare (varav alla kvinnor). 105 personer 
avslutades under samma period. 25 personer 
har genomgått ett mentorsprogram under 
2020.  
 
17 av dessa 105 deltagare avslutades till 
studier och en till arbete. Detta gör att 
insatsen inte uppnår målet om antal deltagare 

ut i arbete. Det låga antalet deltagare som går 
till arbete har startat en dialog inom 
styrgruppen kring målgrupp och 
målsättningar kopplade till stegförflyttningar 
närmare arbete, ett arbete att följa under 
2021. 
 
Projektet har också mål kopplat till ökad 
egenmakt för deltagarna och utveckling av 
mentorsprogram för bättre ingångar till 
arbetslivet. Här framhåller projektet att man 
lyckas bättre. Mätverktygen för dessa mål är 
ännu inte sammanställda.  
 
Framgångsfaktorer  och utmaningar 
 
Projektet har under pandemin inte kunnat 
genomfört studiebesök eller 
rekryteringsträffar. Projektet har fortsatt 
svårigheter i att matcha deltagare ut i 
arbete. Dialoger i styrgruppen om rätt 
insatser för målgruppen pågår. 
 
En framgångsfaktor är samarbetet mellan Hela 
människan som har coachingsdelen och 
Jobbcenter som har matchnings- och CV-
skrivningsdelen med deltagarna har fungerat 
bra. Deltagarna upplever också att den sociala 
träning och utveckling av svenska språket har 
varit god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Projektet har under året medfinansierats med 
200 tkr. 80 procent av projektkostnaden bärs 
av medel från Tillväxtverket. Botkyrka 
kommun och organisationer från 
civilsamhället skjuter till en mindre del som 
medfinansiering. 
 

Mål Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

120 deltagare 99 104 

20 % till 
arbete/studier 

16 %  
(17 av 105) 

3 % 
 

”I mentorsgruppen pratade vi om att det 
är viktigt att ha ett mål, att få känna sig 
nöjd. Mitt mål nu är att hitta ett jobb inom 
handel.” 
Citat från deltagare som intervjuats av extern 
utvärderare 
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IPS-metodstöd 
IPS-metodstöd ska bidra till implementering 
och vidareutveckling av metoden Individual 
Placement and Support (IPS) hos förbundets 
medlemmar.  
 
Stödet består av kunskapshöjande insatser, 
samordning och handledning samt process-
stöd och riktas främst till medarbetare inom 
kommunernas socialpsykiatriska verksam-
heter och psykiatrin. Inom ramen för metod-
stödet samordnas myndighetsgemensamma 
samverkansmöten kring målgruppen för IPS 
där Arbetsförmedling och Försäkringskassa 
ingår. 
 
Metodstödjaren är anställd i Botkyrka 
kommun men samarbetar främst med 
Huddinge kommun, men även med 
förbundets övriga parter.  
 
Mål och resultat 
- Genomföra fyra IPS-samverkansmöten 
- Omvärldsbevakning utifrån IPS-

metodstöd 
- Stödja IPS Botkyrka att vara en del av 

målgruppen missbruk och beroende i 
Botkyrka kommun. 
 

Insatsen har arbetat enligt plan. Bland annat 
har man genomfört fyra myndighetsgemen-
samma samverkansmöten och verksamheten 
mot missbruk och beroende har startats upp 
i Botkyrka. IPS Botkyrka samarbetar också 
med Umeå Universitet kring 
forskningsstudie kring stöd till studier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Verksamheten beviljades 150 tkr i budget 
avseende kostnader för motsvarande en 
deltidstjänst som metodstödjare samt 
handledning. Utfallet för verksamheten blev 
140 tkr. 
 
 

Insatskatalogen 
Samordningsförbundet har sedan 2017 avtal 
med Samordningsförbundet Centrala Öster-
götland för att kunna tillhandahålla ett 
digitalt sökverktyg som samlar insatser inom 
välfärdssektorn. En lokal projektledare 
samlar in och uppdaterar insatser samt 
sprider kännedom om katalogen.  
 
Syftet med katalogen är att underlätta och 
effektivisera för professionella och med-
borgare att få information om verksamheter 
och stödinsatser som kan vara till nytta för 
att närma sig arbetsmarknaden. 
 
Mål och resultat 
- 75% av de användare som svarar på 

förbundets årliga enkät uppger att 
Insatskatalogen är ett stöd och till nytta i 
arbetet. 

- Antalet användare som använder 
Insatskatalogen uppgår till 100 användare i 
månaden i slutet av 2020. 

 
Insatskatalogen har i förbundets egna enkät-
undersökning en nedåtgående utveckling 
kopplat till kännedom hos handläggare och 
vårdgivare lokalt. Vilka som svarar i enkäten 
från år till år skiljer sig dock åt och vi kan se 
att det faktiska antalet användare ökat med 
ca 100 användare det senaste året. Däremot 
ser engagemanget, dvs hur mycket 
användare gör inne på sidan likvärdigt ut 
gentemot 2019. 
 
Framgångsfaktorer och utmaningar 
Under 2020 har katalogen fortsatt upp-
daterats med fler insatser. I samarbete med 
projektägarna har utveckling skett för ökad 
användarvänlighet och administration av 
verktyget. Gemensam utveckling mellan flera 
förbund är en framgångsfaktor. 
 
Utmaningarna består i att  i att skapa ett i 
alla delar uppdaterat sökverktyg och att nå 
ut med information om att katalogen finns. 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Budget för insatskatalogen 2020 uppgick till 
200 tkr och utfallet blev 166 tkr. 
 
 

”IPS fördubblar möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att få ett arbete 
(…). Mycket talar för att en bråkdel av 
målgruppen får tillgång till IPS i dagsläget. 
SBU Rapport 2020/580 
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Förstudie Unga Huddingebor 
Under 2020 finansierades en förstudien med 
syfte att få en fördjupad förståelse för unga 
Huddingebor som varken arbetar eller 
studerar.  
 
Projektägare var Huddinge kommun och 
förstudien drevs av en projektledare  
i 3 månader i samarbete med kansliets 
tjänstedesigner. Inom ramen för förstudien 
intervjuades unga vuxna och medarbetare i 
insatser som möter målgruppen. Förstudien 
sammanställde också en aktörskarta över 
stödinsatser som idag finns tillgängliga för 
målgruppen. I slutrapporten presenterades 
insikter unga utifrån intervjuerna. 
 
Slutrapport från detta arbete presenterades i 
december 2020 och kommer bland annat att 
användas under 2021 i förstudie Startplats 
Ung som finansieras av Europeiska 
socialfonden. 
 
Kostnaden för förstudien uppgick till 155 tkr. 
 
 
Tjänstedesigner 
I juni 2020 anställdes en tjänstedesigner i 
Samordningsförbundet med uppdrag att  
främja användandet av den 
användarcentrerade metoden tjänstedesign 
tillsammans med förbundets målgrupper.  
 
Tjänstedesign kan beskrivas som en metod 
för att skapa mer brukarinvolverande och 
validerade tjänster/verksamheter/insatser. 
Målet med ett ökat användande av metoden 
är att hitta effektivare och mer behovstroget 
stöd som bidrar till att fler medborgare 
kommer i arbete och får en egen försörjning. 
Ett annat syfte är att sprida kunskapen om 
tjänstedesign, så att samverkansparter och 
medlemmar kan arbeta med metoden på 
egen hand.  
Under 2020 har ett arbete startat med att 
involvera och förankra arbetsmetoden hos 
beredningsgruppen. Ett antal presentationer, 
workshops och ett pilotprojekt för att 
undersöka metoden har startats. Intervjuer 
kommer att ske med unga vuxna för att 
skapa bättre förståelse för ungas behov och 
situation i övergången från gymnasieskola 
till vuxenliv.  

 
Tjänstedesigner har också varit ett stöd i 
framtagandet av förstudien Unga 
Huddingebor och deltagit aktivt i nätverk för 
tjänstedesigners med bland annat 
Samordningsförbundet Centrala 
Östergötland och Samspelet i Värmland.  
Tjänstedesigner ingår även i kansliets 
övergripande arbete för att sprida och 
implementera tjänstedesign som metod vid 
utvecklingsarbete och . 
 
Pilotprojektet pågår i två år. Kostnaden för 
verksamheten uppgår till 200 tkr. 
 
 
Kunskapsseminarier 
Under året har kansliet anordnat totalt 11 
kunskapsseminarier, varav 10 digitalt. Mål-
gruppen har främst varit chefer, med-
arbetare och politiker hos förbundets 
medlemmar, men även organisationer från 
civilsamhället, brukarorganisationer, andra 
samverkansparter och allmänheten har 
kunnat delta kostnadsfritt på seminarierna. 
 
Föreläsarna kommer främst från någon av 
Samordningsförbundet medlemmar. I två fall 
har extern föreläsare anlitats.  
 
Seminarierna har haft följande teman 2020: 
• Missbruk och beroende 
• ADHD hos flickor och kvinnor 
• Psykosocialt arbetssätt på vårdcentral 
• MIA Vidare 
• Kommunalt boendestöd och Personligt 

Ombud 
• IPS – Individual Placement and Support 
• Medborgaren som medskapare 
• Rehabkoordinatorer 
• Unga med psykisk ohälsa 
• Suicid Zero 
• Försäkringskassans uppdrag 

 
Kostnaden för genomförande blev lägre än 
budgeterat då aktiviteterna övergick från att 
ha hållits i konferenslokaler till att ske 
digitalt. Total kostnad för 2020 uppgår till 51 
tkr. 
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Sammanfattning 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarar, med stöd av föräldrabalkens regler, för tillsyn och handläggning av 
ärenden avseende förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn 
säkerställa att de som har förordnad god man/förvaltare eller är underåriga inte lider rättsförlust.  

 

En grundläggande förutsättning för att uppfylla tillsynskravet är att granskningen av ställföreträdarnas årliga 
redovisningshandlingar sker korrekt och i rätt tid. Målet för granskningen 2020 var att 75 % av alla årsräkningar 
skulle ha granskats för den 1 juli och 99 % före den 1 november. Utfallet blev 76,3 % respektive 98,3 %. Fram till 
den 1 juni var tempot i granskningen var högre än något föregående år. Därefter har takten sjunkit något vilket 
sannolikt har att göra med effektivitetsförluster orsakade av restriktioner i möjligheten att arbeta på kontoret på 
grund av Covid-19. Med hänsyn till de anpassningar verksamheten gjort för att minska spridning av Covid-19 får 
utfallet ändå anses som relativt bra. 

 

Nämndens budgetram var 29 042 tkr. Utfallet för året blev 29 057 tkr. Nämndens nettoresultat är noll, då 
resultatet balanseras över till 2020. Verksamhetens underliggande resultat är +1 942 tkr. Avvikelsen beror till 
viss del på att antalet ensamkommande barn minskar snabbare är förväntat vilket medför en lägre kostnad 
jämfört med budget. Minskningen beror på att barnen blivit myndiga eller uppskrivits i ålder samt att färre 
ensamkommande barn än förväntat kommit till Sverige och därmed till Södertörns överförmyndarnämnd.  

Även personalkostnader har varit lägre än budget vilket beror på att flera medarbetare har valt att vara delvis 
föräldralediga vilket minskat lönekostnaderna samt att planerad föräldraledighet har påbörjats flera månader 
tidigare än planerat.  

Verksamhetens övriga kostnader har varit något högre än budget vilket orsakas av licenskostnader för 
överförmyndarnämndens nya verksamhetssystem.  

 

Sjukfrånvaron under 2020 var 3,06 %. Förutom en längre sjukskrivning, vilket drivit upp den totala sjukfrånvaron, 
ligger övriga 18 medarbetare på 1,99 % i sjukfrånvaro. 

Viktiga händelser 
 

Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats under 2020. Anpassning och testning av systemet har 
genomförts under hösten 2020 samtidigt som ett arbete med att ta fram e-tjänster pågått.  

Ansvarsområde 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarar, med stöd av föräldrabalkens regler, för tillsyn och handläggning av 
ärenden avseende förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn 
säkerställa att de som har förordnad god man/förvaltare eller är underåriga inte lider rättsförlust.  

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av lag. Tillämpliga bestämmelser är bland annat föräldrabalken 
(1949:381), förmyndarskapsförordningen (1995:379), lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn och 
förvaltningslagen (1986:223). 

Mål och Indikatorer 
 

Måluppfyllelsen har bedömts med utgångspunkt i resultaten av de indikatorer som har följts upp.  

 



 

Målområde 1- Välmående kommuninvånare 
 

1. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen 

 

1.1 Erbjuda snabb och korrekt service till ställföreträdare och nöjda huvudmän 

Överförmyndarnämnden eftersträvar att ha hög tillgänglighet och erbjuda bra service. Det övergripande målet med 
överförmyndarnämndens verksamhet är att huvudmännen ska möta ställföreträdare som förmår ta tillvara deras 
intressen på ett korrekt sätt. På motsvarande sätt ska ställföreträdarna uppfatta den service och de kontakter de har 
med överförmyndarnämnden som snabb, korrekt och rättssäker.    

 

Status: Uppfyllt 

Kommentar 

En enkät till ställföreträdare har skickats ut under hösten 2020. Enkäten besvarades 255 ställföreträdare. Fem 
frågor kopplar till hur nöjda ställföreträdarna är med överförmyndarnämndens tillgänglighet och service.  
Genomsnittet av svaren visar att ställföreträdarna generellt är nöjda med den service överförmyndarnämnden 
levererar. Svaren visar att ställföreträdarna är särskilt nöjda med överförmyndarnämndens bemötande och minst 
nöjda med hur lätt det är att få kontakt med överförmyndarnämnden. Svaren går från värde 1 som motsvarar 
svaret ”Instämmer inte alls” till 4 som motsvarar svaret ”Instämmer helt och hållet” visas i tabell 1. Samtliga värden utom 
ett gått upp jämfört med föregående års enkät. 

 

          Tabell 1 

 
 

 

Ytterligare en enkät har under hösten 2020 skickats ut till huvudmän. Enkäten besvarades av 262 huvudmän. Fem 
frågor kopplar till hur nöja huvudmännen är med sina ställföreträdare. I tabell 2 benämns ställföreträdarna 
GM/FV vilket står för gode män och förvaltare. Genomsnittet av svaren visar att huvudmännen generellt är nöjda 
med sina ställföreträdare. Jämför man  tabell 1 och 2 kan man dra slutsatsen att huvudmännen är något mer nöjda 
med sina ställföreträdare än ställföreträdarna är med överförmyndarnämnden. Det omvända hade varit sämre. 
Svarsalternativen har samma skala som i tabell 1.  

 

 

 

 

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Den info jag får
från ÖFN är tydlig

Jag kan få svar av
ÖFN på frågor

kopplade till mitt
uppdrag när jag

behöver

Jag blir bra
bemött av ÖFN

Det är lätt att få
kontakt med ÖFN

Totalt sett är jag
nöjd med den

service jag får av
ÖFN

Ställföreträdarnas syn på ÖFN
Grönt avser 2020 och blått 2019

Svarsalternativ 

Instämmer helt 
och hållet 

 

Instämmer till 
stor del 

 

Instämmer 
delvis 

 

Instämmer inte 
alls 



 

 

                               Tabell 2 

 

 

 

Ny webbsida 

Under 2020 har överförmyndarnämnden lanserat en ny webbsida med ett modernare och mer lättnavigerat 
gränssnitt. Den nya tekniska plattformen gör det möjligt att komma åt innehållet via mobiltelefon och läsplattor 
vilket inte varit fullt möjligt på den tidigare plattformen. Innehållsmässigt är målet är att texterna ska bli språkligt 
bättre, det vill säga enkla, begripliga och anpassade till läsaren.   

 

Målområde 4 - Effektivitet, kvalitet och service 
Kommentar 

Målområdet omfattar tre mål; ordning och reda på ekonomi, hög kvalitet i kommunens tjänster och en attraktiv 
arbetsgivare.  

 

10. Ordning och reda på ekonomin 

Nämnden ska bedriva verksamheten så effektivt som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. 
Större avvikelser i överförmyndarnämndens utfall är normalt kopplade till variationer i antalet ensamkommande barn och 
barnens rättsliga status. Orsaken till variationen ligger utanför överförmyndarnämndens kontroll. Nämnden följer månadsvis 
upp antalet ensamkommande barn och medföljande kostnader för att tidigt kunna se trender och göra trovärdiga prognoser. 

 

10.1 Nämnden ska hålla sin budget 

Status: Uppfyllt 

Kommentar 

Nämndens budgetram var 29 042 tkr. Utfallet för året blev 29 057 tkr. Nämndens nettoresultat är noll, då 
resultatet balanseras över till 2020. Verksamhetens underliggande resultat är +1 942 tkr.  

Avvikelsen beror till viss del på att antalet ensamkommande barn minskar snabbare är förväntat vilket medför 
en lägre kostnad jämfört med budget. Minskningen beror på att barnen blivit myndiga eller uppskrivits i ålder 
samt att färre ensamkommande barn än förväntat kommit till Sverige och därmed till Södertörns 
överförmyndarnämnd.  

Verksamhetens personalkostnader har också varit lägre än budget vilket beror på att flera medarbetare har valt 
att vara delvis föräldralediga vilket minskat lönekostnaderna samt att planerad föräldraledighet har påbörjats 
flera månader tidigare än planerat.  

Verksamhetens övriga kostnader har varit något högre än budget vilket orsakas av licenskostnader för 
överförmyndarnämndens nya verksamhetssystem samt kostnader för att ta fram e-tjänster. 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Jag har bra
kontakt med min

GM/FV

Jag är nöjd med
hur ofta min
GM/FV har

kontakt med mig

Min GM/FV
förklarar för mig

vad hen gör

Jag förstår vilket
uppdrag min
GM/FV har

Jag är nöjd med
hur min GM/FV

utför sitt uppdrag

Huvudmännens syn på sina ställföreträdare Svarsalternativ 

Instämmer helt 
och hållet 

 

Instämmer till 
stor del 

 

Instämmer 
delvis 

 

Instämmer inte 
alls 



 

11. Hög kvalitet i kommunens tjänster 

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för 
kvaliteten i kommunens tjänster. 

 

11.1 Rättssäker tillsyn 

Status: Delvis uppfylld 

Kommentar 

En grundläggande förutsättning för att uppfylla tillsynskravet är att granskningen av ställföreträdarnas årliga 
redovisningshandlingar sker korrekt och i rätt tid. Målet för granskningen 2020 var att 75 % av alla årsräkningar 
skulle ha granskats för den 1 juli och 99 % före den 1 november. Utfallet blev 76,3 % respektive 98,3 %. Tempot i 
granskningen var högre än något föregående år under 2020 fram till den 1 juni. Därefter har takten sjunkit något 
vilket sannolikt har att göra med effektivitetsförluster orsakade av restriktioner i möjligheten att arbeta på kontoret 
på grund av Covid-19. Med hänsyn till de anpassningar verksamheten gjort för att minska spridning av Covid-19 
får utfallet ändå anses som relativt bra. En jämförelse av granskningstakten mellan 2020 och 2019 finns i tabell 3. 

 

      Tabell 3 

 
 

11.2 Bättre utbildning till ställföreträdare 

Status: Inte uppfylld 

Kommentar 

Samtliga personer som anmält intresse för att bli ställföreträdare har fått ta del av överförmyndarnämndens 
utbildningsmaterial och testats under 2020. De utbildningstillfällen som planerats med externa föreläsare har 
däremot ställts in på grund av Covid-19. Samma gäller för de utbildningar i ekonomi som 
överförmyndarnämndens personal normalt erbjuder nya ställföreträdare.  

Bristen på utbildningar ligger inte i linje med önskat utfall och förvaltningen har påbörjat ett arbete med att erbjuda 
digitala utbildningar. 

 

11.3 Erbjuda ställföreträdare e-tjänster 

Status: Delvis uppfyllt 

Kommentar 

Den enda e-tjänst som överförmyndarnämnden har kunnat erbjuda under 2020 är möjligheten för gode män till 
ensamkommande barn att redovisa sina redogörelser av utfört uppdrag. Under 2020 har totalt 60 e-redogörelser 
inkommit. Samtliga inkom innan den 1 juli 2020.  
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Därefter har e-tjänsten i överförmyndarnämndens förra ärendehanteringssystemet slutat att fungera. Förvaltningen 
har inte bedömt det som meningsfullt att driva frågan om att aktivera tjänsten igen utan har i stället fokuserat på 
att utveckla e-tjänster som fungerar med det nya ärendehanteringssystemet som tas i drift i januari 2021. 

12. Attraktiv arbetsgivare 

Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur 
genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter. 

 

12.1 Utveckla ledning, planering och interna utvecklingsmöjligheter 

Status: Uppfyllt 

Kommentar 

Resultatet på 4 av 7 frågeområden från arbetsplatsundersökningen 2020 visar att överförmyndarnämnden har ett 
något bättre resultat än kommunstyrelseförvaltningen där personalen i verksamheten ligger organisatoriskt. 
Skillnaden i den samlade jämförelsen med kommunstyrelseförvaltningen är så liten att det inte går att dra några 
slutsatser.  I jämförelse med kommunen som helhet är utfallet för överförmyndarnämnden tydligt bättre. Värden 
för överförmyndarnämnden, kommunstyrelseförvaltningen och kommunen som helhet visas i tabell 3 där ett 
högre värde är bättre. Värden inom parentes avser år 2019.  

En jämförelse mellan 2019 och 2020 för enbart överförmyndarnämnden visar en svag försämring inom de flesta 
områden. Försämringen kan möjligen bero på att arbetssättet med täta gemensamma möten som syftar till konkret 
verksamhetsutveckling har störts ut av Covid-19. Digitala möten har fungerat bra men sannolikt inte lika bra som 
fysiska. I vart fall inte i den modell verksamheten tidigare har använt.    

 

                           Tabell 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Främja arbetshälsa hos medarbetare 

Status: Inte uppfyllt 

Kommentar 

Varje vecka håller verksamheten gemensamma uppföljningsmöten där en av punkterna är upplevd 
arbetsbelastning. Medarbetarna skattar själva sin subjektiva arbetsbelastning och syftet är att senast inom 1 vecka 
fånga upp risker för överbelastning hos enskilda medarbetare och vidta relevanta åtgärder som kan vara att 
omfördela arbetsuppgifter, diskutera och optimera arbetsmetoder eller genom samtal med chef sätta rätt nivå på 
förväntad arbetsprestation. Målet är att förhindra att enskilda medarbetare arbetar med för hög subjektiv 
arbetsbelastning annat än under enstaka dagar och att fördela lasten på alla medarbetare. Arbetssättet är accepterat 
och uppskattat. Antal tillfällen då enskilda medarbetare upplevt hög subjektiv arbetsbelastning åren 2017, 2018, 
2019 och 2020 visas i tabell 5. Lägre värde är bättre.  

Målet är att minimera de tillfällen då arbetsbelastningen upplevs för hög. Eftersom trenden med bättre värden är 
bruten kan målet inte anses objektivt uppfyllt. En analys av underliggande data visar att hela försämringen härrör 
från perioden september – december. En iakttagelse är att flera medarbetare uttrycker att det förvisso går bra att 
arbeta på distans men att det delvis har varit svårare att arbeta effektivt och att den begränsade tiden på kontoret 
blir stressig.  

 
ÖFN KSF Haninge kommun 

Motivation 3,9 (4,0) 4,3 (4,3) 4,1 (4,2) 

Ledarskap 4,2 (4,4) 4,3 (4,2) 4,1 (4,1) 

Styrning 4,4 (4,3) 4,1 (4,1) 4,1 (4,1) 

Systematisk arbetsmiljö 4,2 (4,3) 4,1 (3,9) 3,8 (3,8) 

Arbetsbelastning 4,1 (4,3) 4,0 (4,0) 3,7 (3,7) 

Arbetstid 4,5 (4,6) 4,4 (4,3) 3,9 (3,9) 

Kommunikation 4,2 (4,3) 4,2 (4,1) 4,0 (4,0) 



 

Arbetsbelastningen har också objektivt varit högre än tidigare eftersom flera medarbetare varit föräldralediga samt 
att alla medarbetare vid minsta antydan till sjukdom inte kommit till kontoret och arbete som därmed inte kan 
utföras på distans ackumuleras. I verksamhetens nya ärendehanteringssystem skannas alla handlingar vilket gör det 
möjligt att i framtiden distansarbeta med högre effektivitet.      

  

          Tabell 5 

 
 

Sjukfrånvaron under 2020 var 3,06 %. Förutom en längre sjukskrivning, vilket drivit upp den totala sjukfrånvaron, 
ligger övriga 18 medarbetare på 1,99 % i sjukfrånvaro. Målet har varit lägre sjukfrånvaro än 3,0 %. 

Ekonomi 
Kommentar 

Nämndens budgetram var 29 042 tkr. Utfallet för året blev 29 057 tkr. Nämndens nettoresultat är noll, då 
resultatet balanseras över till 2020. Verksamhetens underliggande resultat är +1 942 tkr.  

Avvikelsen beror till viss del på att antalet ensamkommande barn minskar snabbare är förväntat vilket medför 
en lägre kostnad jämfört med budget. Minskningen beror på att barnen blivit myndiga eller uppskrivits i ålder 
samt att färre ensamkommande barn än förväntat kommit till Sverige och därmed till Södertörns 
överförmyndarnämnd.  

Även personalkostnaderna har varit lägre än budget vilket beror på att flera medarbetare har valt att vara delvis 
föräldralediga vilket minskat lönekostnaderna samt att en planerad föräldraledighet har påbörjats flera månader 
tidigare än planerat.  

Verksamhetens övriga kostnader har varit högre än budget vilket orsakades av licenskostnader för 
överförmyndarnämndens nya verksamhetssystem.  

 

      Tabell 6 

Ekonomi, mnkr       

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 

Verksamhetens intäkter  29,6 29,0 29,1 

Verksamhetens 
kostnader  

29,6 29,0 29,1 

Nettokostnad*  0 0 

Resultat 0 0 0 

                 * Budgeterad nettokostnad motsvarar ram enligt fullmäktige 
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 Framtiden 
Antalet ensamkommande barn (EKB) inom nämndens ansvarsområde ser ut att ha stabiliserats. Det bör 
framhållas att prognosen är osäker och bygger på politiska ställningstaganden och beslut på EU-nivå och i Sverige.  

 

Ett nytt ärendehanteringssystem har införts i januari 2021. Ett mål är att höja förmågan att möta medborgarnas 
förväntan av ökad tillgänglighet och service, till en början med stöd av 7 nya e-tjänster.  

Förvaltningen avser vidare att försöka göra det möjligt för andra förvaltningar i samverkanskommunerna att 
kommunicera på ett säkert sätt med överförmyndarnämndens ärendehanteringssystem. Detta skulle minska 
handläggningstider på ett märkbart sätt.  

Slutligen kommer alla handlingar att sparas digitalt i ärendehanteringssystemet vilket medför större möjlighet att 
arbeta på distans. Målet är att på sikt eliminera handläggning i pappersform.    

 

På en övergripande nivå är intentionen hos förvaltningen att genom ett etablerat, accepterat och fungerande 
system för verksamhetsutveckling fortsätta att effektivisera verksamheten med ökad kvalitet.    

 

   

 



Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2020

1

Revisorerna i Salems kommun

Revisorernas redogörelse för år 2020

Kommunrevisionens uppgift är att granska kommunens räkenskaper, s.k. 
redovisningsrevision, samt dess verksamheter, s.k. förvaltningsrevision. Granskningen har 
baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en revisionsplan för 2020.

Redovisningsrevision

Denna granskning syftar till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll 
som utövas inom styrelser och nämnder är tillräcklig. Det senare gäller frågan om 
tillförlitligheten i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. Vi har bl a granskat 
årsredovisningen för år 2020 och delårsrapporten per den 31 juli 2020.

Salems kommun har beslutat om två finansiella mål med bäring på god ekonomisk 
hushållning. Dessa är att Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på 
Södertörn samt att Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Vår bedömning är i likhet med kommunens att de finansiella målen är uppfyllda.

Kommunstyrelsen har gjort en sammanvägd bedömning av de finansiella målen i 
årsredovisningen inklusive verksamhetsmålen med bäring på god ekonomisk hushållning 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de av fullmäktige fastställda finansiella målen.

Vad gäller verksamhetsmålen finns sju övergripande mål. Av årsredovisningen framgår 
bedömningen av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen.

Kommunen har viktat sina mål vid flera indikatorer för att bedöma om målet uppfyllts, delvis 
uppfyllts eller inte uppfyllts. 

Kommunen har även valt att göra en summering av de viktade målen tillsammans med 
symboler (en pil visar en trend). Vi delar Salem kommuns bedömningar att den samlade 
bedömningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen i allt väsentligt är ändamålsenlig och 
tydlig. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.

Vår slutsats är att kommunens årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning och att den i allt väsentligt är upprättad enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Revisorerna har vid 
granskningen biträtts av KPMG som kommer att lämna särskild rapport från granskningen av 
bokslut och årsredovisning.



Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2020

2

Förvaltningsrevision

En stor del av revisionsarbetet har avsett förvaltningsrevision, d.v.s. en granskning av att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har 
varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och 
intentioner samt att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda. I 
förvaltningsrevisionen har Kommunstyrelsen och samtliga nämnder granskats övergripande 
med inriktning på ändamålsenlighet och effektivitet. Särskild granskning med skriftlig 
avrapportering har skett genom granskning av Detaljplaneprocessen, 
Ärendeberedningsprocessen, Underhåll av fastigheter/anläggningar samt gator/vägar samt 
Styrning, uppföljning och finansiering av större investeringar.

Övrig granskning

Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av styrelsens och alla nämnders 
protokoll och haft sammanträffanden med kommunfullmäktiges presidium, styrelse, nämnder 
samt utvalda förtroendevalda och tjänstepersoner.



Granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2020-12-31

Salems kommun
13 april 2021
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Salems kommun har 
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och god redovisningssed. 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i  
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat och prognos

Kommunens resultat för året uppgår till 50,5 mnkr, vilket är 44,2 mnkr 
högre än budget. Det beror främst på ersättningar från staten avseende 
pandemin och försäljning av exploateringsfastigheter. Prognosen vid 
delåret uppgick till 46,8 mnkr. 

Vår bedömning är att balanskravet är uppfyllt.  

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten 
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen har uppnåtts 2020.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt års
redovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

Västerås 20210413

Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor

Anders Petersson

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 
årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, 
lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och regioner. Resultatet 
av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge 
revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 
gällande lagar och regler bygger på följande 
revisionskriterier: 
qKommunallag (KL) och kommunal bokförings och 

redovisningslag (LKBR)
qGod redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR)

q Interna regelverk och instruktioner
q Fullmäktigebeslut

Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen.
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Bakgrund, forts.
1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 
definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor 
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi 
inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 
q Förvaltningsberättelse
qResultaträkning
qBalansräkning
qKassaflödesanalys
qNoter
qDrift och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:
qDokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
q Intervjuer med berörda tjänstepersoner
qAnalys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt 

med de av fullmäktige beslutade målen
qAvstämning av väsentliga poster i resultat och balansräkning mot erforderliga underlag 
qÖversiktlig analys av övriga poster

Rapporten är faktakontrollerad av personal på ekonomiavdelningen. 
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassa
flödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 
12 kap 2 § LKBR).  
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av 
LKBR, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning. 
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven i huvudsak, vilka preciseras i RKR R15. 
2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Noter” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket 
avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig 
kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer. 
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.



7

Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English 
company limited by guarantee. All rights reserved.

2. Resultat av granskningen, forts.
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella 
negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid 
möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5 §. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning 
av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL. 
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året 
uppgår till 50,5 mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 0,1 mnkr, orealiserade vinster i 
värdepapper 2,8 mnkr och tillkommer återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 7,8 mnkr varvid 
balanskravsresultatet uppgår till 55,3 mnkr. 
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Resultatutjämningsreserven (RUR) uppgår till 59,8 mnkr. Kommunstyrelsen kommer föreslå till fullmäktige att godkänna en 
avsättning till RUR på 20,3 mnkr, om det godkänns kommer RUR att uppgå till 80,1 mnkr. RUR kommer då uppgå till 10 % 
av eget kapital, vilket är ett riktmärke för RURnivå. 
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. 
Balanskravet bedöms uppfyllt. 
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2. Resultat av granskningen, forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 26 §§ (hel och delägda kommunala bolag, stiftelser och 
föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och 
innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre 
sikt urholkar kommunernas ekonomi. 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de av fullmäktige beslutade målen.

I den av kommunfullmäktige fastställda flerårsstrategin för åren 2020–2022 framgår att god ekonomisk hushållning 
uppnås genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

Se vidare information på sidorna 310 och 2527 i kommunens årsredovisning.

I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för 
god ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande. 
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2. Resultat av granskningen, forts.
2.4.1 Finansiella mål
De finansiella målen är:

q Konkurrenskraftig skattesats 
Indikator 19,91% 
Utfall 19,67%
Målet har uppnåtts

q Stabil ekonomi
Indikator – Långfristiga skulder/invånare 22 259 kr
Utfall – Långfristiga skulder/invånare 15 134 kr
Indikator – Resultat av skatter och bidrag 1% 
Utfall – Resultat av skatter och bidrag 3,6% 
Målet har uppnåtts

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god 
ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda finansiella målen. 

2.4.2 Verksamhetsmål

Kommunen har viktat sina mål vid flera indikatorer för att bedöma 
om målet uppfyllts (grönt), delvis uppfyllts (gult) eller inte uppfyllts 
(rött). Kommunen har även valt att göra en summering av de 
viktade målen tillsammans med symboler (en pil visar en trend). 

Salems kommun har uppfyllt fem av sju mål och två mål 
(Lärande miljö och Hållbar miljö) är delvis uppfyllda. 

Kommunens bedömning är att kommunen delvis uppfyller god 
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 
årsredovisningen delvis är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning.
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2. Resultat av granskningen, forts.
2.5 Resultaträkning
Årets resultat uppgår till 50,5 mnkr vilket är 44,2 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 6,3 mnkr. Verksamhetens intäkter 
har ökat med ca 18,3 % (44,1 mnkr) jämfört med budget medan kostnaderna är i nivå med budget.  
Ökningen av intäkter avser främst intäkter avseende bidrag och kostnadsersättningar från staten (22,6 mnkr) samt försäljning av 
exploateringsfastigheter (17,0 mnkr). Bidrag och kostnader från staten avser främst ersättning för sjuklönekostnader och 
merkostnader från Socialstyrelsen på grund av pandemin. 

Kommunen har på totalen en positiv budgetavvikelse om 44,2 mnkr, fördelad främst enligt följande:  

q Ersättning för sjuklönekostnader 10,0 mnkr
q Ersättning från Socialstyrelsen avseende Corona 10,1 mnkr
q Försäljning av exploateringsfastigheter 17,0 mnkr
q Exploateringsersättning  2,9 mnkr
q Övriga bidrag  5,7 mnkr

När det gäller kostnader finns det poster som avviker positivt mot budgeten medan andra poster avviker negativt mot budgeten. 
Kommunen har till exempel haft högre omkostnader på grund av pandemin och samtidigt lägre kostnader för övriga 
verksamhetskostnader. Det är en skillnad på 0,2 mnkr mot budget.

Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst:

q Kommunstyrelsen  +19,4 mnkr
q Tomtförsäljning +16,7 mnkr 
q Socialnämnden   3,7 mnkr

För Kommunstyrelsen beror överskottet i huvudsak på extra bidrag för Coronakostnader.  
För Tomtförsäljning beror överskottet på att det inte budgeteras för försäljningar eftersom det är svårt att förutse när 
försäljningarna sker.  För Socialnämnden beror underskottet i huvudsak på att ersättningen som de fått för merkostnaderna 
avseende Corona inte har täckts av faktiska kostnader, ersättningen var 2,5 mnkr lägre än faktiska kostnader.  

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen, forts.
2.6 Balansräkning

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.6.1 Materiella anläggningstillgångar 
Stora investeringar under året är främst skolan Fågelsången (33,7 mnkr), Konstgräs Prästboda bollplan (13,4 mnkr) 
och OVKåtgärder (5,0 mnkr). Skolan Fågelsången är dock försenad på grund av överklagan, vilket har lett till att 
avvikelsen uppgår till 179,6 mnkr mot budget. 

2.6.2 Finansiell leasing
Salems kommun har redovisat alla avtal som är tecknade 2020 och överstiger ett prisbasbelopp som finansiell 
leasing, vilket är nytt från 2020. Kommunen följer nu RKR R 5. 

2.6.4 Lån
Salems kommun har amorterat 100 mnkr under året, vilket har påverkat kortfristiga skulderna men även likvida medel. 
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2. Resultat av granskningen, forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens 
likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassa
flödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har 
fastställts för den löpande verksamheten. 
Enligt RKR R14 Drift och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar 
och fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lag
stiftningen.

2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investerings
verksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar 
och fullmäktiges budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under 
året avslutade investeringar ska kunna stämmas av samt att investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala 
koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad 
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen. Investeringarna uppgick till 93,4 mnkr jämfört mot budget som 
uppgick till 316,7 mnkr, vilket leder till en genomförandegrad på 29,5 %. Flera projekt är försenade och kommer att 
genomföras under 2021, det är främst nya skolan Fågelsången som är försenad och påverkar ca 176,5 mnkr. 
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Årsredovisning
2020

 Södertörns brandförsvarsförbund

 Skyddsmask, skyddsrock, 2 par.
 handskar, handsprit, plastpåse.

 Ta fram snibbarna och.
 slå ett varv kring kroppen.

 Trä igenom tummarna i.
 skyddsrocken.

 Sätt på handskarna.  Och det andra paret.

 Knyt framtill.  Mask på.

 Öppna skyddsrocken i nacken.
 genom att bryta klistermärket.

 Trä in armarna.
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1. Försök släcka om det går

• Använd brandsläckare när det finns.
• Om det brinner i en kastrull – lägg på locket.  

Släck aldrig brinnande fett/olja med vatten.
• Brinner det i någons kläder? Få ned personen på marken,  

kväv elden med en filt eller matta.
• Ta inga onödiga risker.

2. Kan du inte släcka branden?

• Rädda dig själv och andra i akut fara men ta inga onödiga risker.
• Kryp ut under röken. Där ser du bättre och kan andas lättare.
• Stäng dörren efter dig. Då hindrar du elden från att sprida sig.
• Brinner det i grannens lägenhet? Stanna i din lägenhet och stäng  

fönster och dörrar. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

3. Ta hand om en rökskadad person

• Se till att den rökskadade får frisk luft så snabbt som möjligt.
• Gör konstgjord andning om personen inte andas själv.
• Åk alltid till sjukhus för kontroll.

4. Ta hand om en brännskada

• Kyl brännskadad hud med kallt vatten i minst tio minuter.
• Skydda sedan skadan med en ren handduk eller liknande.
• Dra aldrig loss kläder som har fastnat i huden. 
 Klipp i stället rent runt omkring och kyl med vatten.
• Är skadan större än handflatan på den skadade personen? 
 Sök sjukvård!

 Vid brand:

Ring
112



4  Södertörns brandförsvarsförbund 2019

 S
ödertörns brandförsvarsförbunds 
mål är att skapa säkerhet och 
trygghet i Botkyrka, Ekerö, Ha-
ninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och 
Tyresö kommun. Vår främsta upp-
gift är därför att förhindra att brän-
der och andra olyckor inträffar.

Verksamheten omfattar nio hel-
tids- och tre deltidsstationer samt nio brandvärn. Vi 
driver också Räddningscentralen Stockholms län 
som är en larm- och ledningscentral. Vi ansvarar för 
att sotning och brandskyddskontroll utförs i våra 
medlemskommuner.
 
 

Vi ska vara en framåtsträvande och vidsynt organi-
sation som vågar utmana rådande normer för att hit-
ta bättre lösningar. Vi breddar vårt uppdrag, arbetar 
tvärsektoriellt och anpassar oss efter kundernas be-
hov. Vi delar med oss av vår kompetens och tar ett 
socialt ansvar i kommunerna. Med detta avser vi inte 
att ta över någon annans ansvar utan använda våra 
befintliga resurser för att bidra till att andra kan göra 
ett bra jobb. I det förebyggande arbetet och vid 
olyckor och kriser ser vi inte bara till den fysiska ska-
dan utan till hela det drabbade sammanhanget. 

I en tät dialog och samverkan med kommunens olika 
aktörer skapar vi tillsammans en tryggare och säkra-
re vardag för de som bor och vistas i våra medlems-
kommuner.

Tillsammans skapar vi framtidens räddningstjänst!

 Kort om oss.

 » Vi ska vara en  
 framåtsträvande och 

  vidsynt organisation 
  som vågar utmana 
  rådande normer för att 
  hitta bättre lösningar. 
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 Våra medlemskommuner.

Södertörns brandförsvarsförbund bedriver räddningstjänst i följande  
tio kommuner: Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö. Våra medlemskommuner har 642 936 invånare och 
vårt uppdrag är att bidra till att dessa känner sig trygga och säkra i sin kommun.

 

Botkyrka
94 847 invånare
489 invånare/km²
194 km² landyta

Ekerö
28 879 invånare
133 invånare/km²
217 km² landyta

Haninge
93 690 invånare
205 invånare/km²
458 km² landyta

Huddinge
113 234 invånare
864 invånare/km²
131 km² landyta

Nacka
106 505 invånare
1 121 invånare/km²
95 km² landyta

Nykvarn
11 222 invånare
73 invånare/km²
153 km² landyta

Nynäshamn
28 811 invånare
80 invånare/km²
359 km² landyta

Salem
16 959 invånare
314 invånare/km²
54 km² landyta

Södertälje
100 111 invånare
191 invånare/km²
525 km² landyta

Tyresö
48 678 invånare
705 invånare/km²
69 km² landyta

Totalt: 
Totalt antal
 invånare: 642 936 
Totalt invånare/km²: 4 175 
Total km² landyta: 2 255

Källa: Statistikmyndigheten SCB 



– Direktionen är mycket glada och stolta över det 
arbete som har utförts under den här svåra tiden. 
Vi har kunnat ställa olika resurser till förfogande 
för att hjälpa regionen i sin krishantering och det är 
extra glädjande att vi har den kompetens som gör 
nytta för mer än vårt eget geografiska område, sä-
ger Meeri Wasberg, direktionens ordförande för 
Södertörns brandförsvarsförbund. 

Det finns åtaganden som vi av förklarliga skäl inte 
har kunnat leverera på samma sätt som vi skulle ha 
gjort i vanliga fall. Men vi har lyckats bra ändå under 
året trots rådande omständigheter och det är tack 

vare alla medarbetares bidrag och yrkesstolthet 
som är så utmärkande för räddningstjänsten. 

– Vår personal har en stor kompetens inom stabs-
arbete och krishantering vilket gör att vi är en viktig 
part i dessa frågor. Det har känts angeläget att kun-
na bistå andra samhällsviktiga aktörer med vårt 
stöd i ett nytt och tufft läge som samhället ställts 
inför. De kunskaper och erfarenheter som vi har lärt 
oss under detta år, både inom organisationen och 
tillsammans med andra, ska vi ta med oss och ta till-
vara på i vårt fortsatta arbete framöver, säger Hillevi 
Engström, förbundsdirektör för Södertörns  
brandförsvarsförbund. 

Direktionens ordförande och 
förbundsdirektören har ordet

är verksamhetsåret som vi alla kommer att minnas då den 
globala pandemin covid-19 lamslog vårt samhälle och på 
många sätt förändrade våra liv, både privat och på arbetet. 
Ett stort och varmt tack till alla medarbetare i Södertörns 
brandförsvarsförbund för era fina insatser under ett mycket 
speciellt år. Ni har jobbat hårt för att upprätthålla vår förmå-
ga i alla avseenden och ni har anpassat er till nya rutiner och 
arbetssätt för att möjliggöra en trygg och säker verksamhet. 
Tack för att ni gör ert yttersta när samhället och vår egen  
organisation behöver det som allra mest.

6   

2 0 2 0 
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Tillsammans mot en starkare och  
effektivare räddningstjänst i länet
I början av året samlades ett tjugotal chefer från 
Stockholms läns räddningstjänster för att diskutera 
viktiga framtidsfrågor och se över hur man kan 
stärka samarbetet i länet. Ett brett spektrum av 
områden diskuterades under detta banbrytande 
möte som var ett viktigt och gemensamt steg på vä-
gen mot en starkare och effektivare räddnings-
tjänst i länet. 

– Jag tror att det är helt nödvändigt att utöka vårt 
samarbete. Vägen framåt bygger på öppenhet och 
god kommunikation där vi delar erfarenheter och 
kunskap med varandra. Det är dessutom utvecklan-
de, lärorikt och roligt, säger Hillevi. 

– Jag tror att samverkan med andra aktörer är 
väldigt nödvändigt av olika anledningar. Den här 
verksamheten precis som all annan kommunal verk-
samhet måste se till att vara så effektiv och bra som 
möjligt, och ett sätt att nå effektivitet är att samar-
beta med andra, säger Meeri. 

Ett framgångsrikt förbund  
ska bli ännu bättre
Under året har en ny organisation fastställts. Syftet 
med de beslutade förändringarna är att möjliggöra 
en bättre styrning, ledning och uppföljning samt sä-
kerställa tillgången till närmaste chef och en god ar-
betsmiljö för både medarbetare och chefer. 

– Vi ska behålla det som är bra, utveckla det och 
göra ett bra förbund ännu lite bättre. Det nära ledar-
skapet är väsentligt och medborgarna ska alltid vara 
i fokus. Ambitionen med förändringen är att skapa 
bättre förutsättningar för förbundet att leverera i 
vårt uppdrag samt att säkerställa en god och utveck-
lande arbetsmiljö, säger Hillevi.

Södertörns brandförsvarsförbund är en räddnings-
tjänst i framkant och det som är ”Södertörnsspeci-
fikt” och en viktig del i vårt DNA ska vi fortsätta att 
värna och utveckla. Det som inte omfattas av orga-
nisationsförändringen är vårt breda uppdrag och 
att vara en del av det utryckande systemet. Däre-
mot kommer vi att förstärka det lokala samarbetet 
med våra medlemskommuner som en viktig del i 
det gemensamma trygghetsskapande arbetet.  

– Jag tror att det är väldigt bra att förstärka den 
lokala kontaktytan för att upprätthålla olika kunska-
per och nätverk på ett ännu bättre sätt. Det kommer 
också bidra till att ge en tydligare bild av brandför-

svarets samlade verksamhet och erbjudanden. Det 
finns mycket kompetens och erfarenhet i organisa-
tionen att tillvarata och jag tror att det kommer att 
ha betydelse att rent geografiskt få ett närmare 
bollplank till kommunen, säger Meeri.   

Sveriges mesta räddningstjänst
I år fattade direktionen beslut om en ny vision och 
värdegrund för förbundet. Vi har ett högt förtroen-
de i samhället och det ska vi ta tillvara genom en 
tydlig värdegrund som ska vägleda oss i det dagliga 
arbetet i att utföra vårt samhällsuppdrag för att 
uppnå vår vision – Sveriges mesta räddningstjänst.    

– Just i år har det varit extra kul att som ordföran-
de kunna fatta beslut om en ny värdegrund och 
vision. Jag tror att det är väldigt nödvändigt för en 
organisation som Södertörns brandförsvarsförbund 
att stå stark i sin värdegrund. Det är också viktigt att 
hålla frågan levande varje dag, från förbundsdirek-
tör till den enskilde medarbetaren, då alla omfattas 
av värdegrunden. Det handlar till sist om vilka vär-
den vi vill kommunicera och här står hela den politis-
ka ledningen bakom detta arbete, säger Meeri. 

– Vi anser att en värderingsstyrd organisation 
leder till framgång. För att klara vårt uppdrag och nå 
våra mål behöver vi enas kring ett gemensamt för-
hållningsätt. Att tydligt visa vad vi står för skapar 
tillit hos våra medborgare och våra medarbetare. Vi 
blir också en attraktiv arbetsgivare för potentiella 
medarbetare. Vår värdegrund ska visa vägen hur vi 
går från ord till handling och hjälpa oss att bli den 
bästa versionen av oss själva, säger Hillevi.   

Nu lämnar vi ett minst sagt annorlunda år bakom 
oss och med tillförsikt blickar vi framemot ett ljusa-
re och bättre 2021. Både för verksamheten och di-
rektionen så har det här året varit ett mycket speci-
ellt år. Tillsammans hade vi en del planer och idéer 
om vad vi skulle göra under året men som av för-
klarliga skäl inte kunde genomföras. Nu hoppas vi 
kunna förverkliga en del av det arbetet under det 
kommande året. Trots de begränsningar och förut-
sättningar det har inneburit att vara verksam under 
en pandemi har vår organisation lyckats bra inom 
flera områden under 2020. 

Återigen, ett stort tack till alla medarbetare i Sö-
dertörns brandförsvarsförbund, ledamöter och er-
sättare i direktionen, tjänstepersoner och förtroen-
devalda i våra medlemskommuner!

Hillevi Engström
Förbundsdirektör

Meeri Wasberg
Direktionens 

ordförande

 Tack alla medarbetare!.



Ett verksamhetsår som kom  
att präglas av en pandemi
Verksamhetsåret 2020 började bra. Ett nytt handlingsprogram var  
på plats, en ekonomi i balans och tydliga planer och mål var satta för 
vår verksamhet. Att vi en kort tid in på det nya året skulle befinna oss 
mitt i en pandemi som kom att skaka om hela världen kunde nog ingen  
av oss föreställa sig. Pandemins konsekvenser och påverkan på vårt 
samhälle ställde oss inför nya utmaningar och i en annorlunda vardag,  
i en upp och ned vänd värld, fick vi tänka om och tänka nytt.

8   
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Vår verksamhet har, i likhet 
med andra samhällsaktörer, 
ställt in och ställt om utifrån rå-
dande läge. För oss har det 
inneburit att prioritera vår 
grundläggande förmåga att leda 
och bedriva räddningsinsats 
samt att stödja andra samhälls-
viktiga aktörer. Vårt fokus har 
också varit medborgarens be-
hov av skydd och säkerhet, 
samt vår egen personals hälsa 
och trygghet.

Med anledning av den mycket 
höga risken för smittspridning 
av coronaviruset covid-19 i 
samhället fick vi tidigt i våras 
fatta beslut om att ställa in all 
extern tillsyns- och utbildnings-
verksamhet. Beslutet innebar 
att planerad verksamhet som 
skolbesök, studiebesök, externa 
informationsinsatser och ut-
bildningar samt planerad tillsyn 
inte kunde genomföras.

Våra öppet hus som är en av 
flera viktiga pusselbitar i vårt 
olycksförebyggande arbete, och 
ett evenemang som drar flera 
hundra besökare till brandsta-
tionerna fick också ställas in un-
der året. 

Besöksförbud infördes på 
samtliga våra brandstationer 

som en försiktighetsåtgärd för 
att bidra till minskad smitt-
spridning i samhället men också 
för att minimera risken för att 
få in smittan i vår verksamhet. 
Ett särskilt viktigt beslut då vår 
personal utför ett samhällsvik-
tigt uppdrag. 

Trots ett annorlunda år har vi 
lyckats att utveckla och förbätt-
ra oss inom flera områden för 
att göra en bra organisation 
ännu bättre. När vi nu summe-
rar de händelser och erfarenhe-
ter som både har berikat och 
utmanat oss under året så gör vi 
det med stor tacksamhet och 
ödmjukhet om vad framtiden 
har att utvisa.     

Vårt stöd under  
en mycket svår och  
ansträngd tid 
Södertörns brandförsvarsför-
bund har i en mycket svår och 
ansträngd tid kunnat bistå an-
dra viktiga samhällsaktörers ar-
bete med anledning av corona-
pandemin. I en period när 
samhället behövde det som 
mest var det extra angeläget att 
kunna erbjuda våra medarbeta-
res kompetenser och stöd. Peri-
odvis under året har ett flertal 
medarbetare varit utlånade och 
förstärkt stabs- och krishante-

ringsarbetet i Länsstyrelsen 
Stockholm, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
Region Stockholm och Social-
styrelsen. Det är ett bevis på att 
våra medarbetare har förmågan 
att ställa om och anpassa sig till 
en helt ny situation där nya ut-
maningar väntar. 
    
Årlig övning för våra  
civila insatspersoner  
Under två helger i januari del-
tog våra civila insatspersoner 
(CIP) i en övning som omfattan-
de en trafikolycka med påkörd 
person (HLR-docka), en skadad 
person i personbil samt en 
oskadd person på plats. Scena-
riot omfattades också av att 
personbilen fattade eld. De ci-
vila insatspersonerna represen-
terade områdena Nykvarn, 
Hölö, Mörkö, Segersäng, Hem-
fosa och Tungelsta. 

Övande styrkor/funktioner var 
deltiden i Nykvarn, Järna, 
Sorunda, Haninge bandvärn och 
personal från räddningscentra-
len. Samariten Ambulans AB 
deltog med ett ambulansfordon 
och ambulanspersonal vilket 
gjorde övningen mer verklig-
hetstrogen. Under övningen  
använde vi rätt tidsskalor vilket 
innebar att de civila insatsper-

sonerna fick agera sig själva un-
der den tid som det skulle ta 
innan utryckande personal 
kommit fram till skadeplatsen.
 
Kampanjen Bli  
brandman på deltid! 
genomfördes  
i Nykvarn och Järna
I början av året genomförde vi 
en kampanj i Nykvarn och Järna 
i syfte att rekrytera fler brand-
män på deltid till våra brandsta-
tioner i dessa områden. Att vara 
deltidsbrandman är ett viktigt 
yrke som gör skillnad och ska-
par trygghet i det lokala sam-
hället. Kampanjen pågick i en 
månad och uppmärksammades 
bland annat genom sociala me-
dier, lokala aktiviteter och media. 

Tillsammans för  
en effektivare  
räddningstjänst
I februari möttes ett tjugotal 
chefer från Stockholms läns 
räddningstjänster för att disku-
tera viktiga framtidsfrågor och 
se över hur man kan stärka 
samarbetet i länet. Ett brett 
spektrum av områden diskute-
rades under det banbrytande 
mötet som gick under ledorden 
hållbarhet, ödmjukhet och flexi-
bilitet. Tillsammans tog repre-
sentanterna från de fyra rädd-
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Övning 
civil insatsperson

ningstjänsterna ett viktigt och 
gemensamt steg på vägen mot 
en starkare och effektivare 
räddningstjänst i länet.

Räddningsvärnen  
övade ledning
En lördag i februari genomför-
de vi en heldagsövning på vår 
station Lindvreten i Vårby gård 
med 24 deltagare från samtliga 
våra räddningsvärn (Adelsö, 
Munsö, Muskö, Haninge, Hilles-
hög, Ornö, Utö och Dalarö). 
Deltagarna fick öva på fyra oli-
ka scenarion bestående av ke-
molycka, skogsbrand, brand i in-
dustri och brand på lantbruk. 
Scenariona genomfördes både 
utomhus, i vagnhallen och som 
enklare dataspel. Övningen fo-
kuserade på framkomstrapport, 
riskbedömning och taktiska be-
slut både utifrån att komma 
fram först på en händelse eller 
som förstärkning. Därtill öva-
des också radiosamband och lä-
gesrapportering.

Samverkansövning  
VIVIANNE
Inom ramen för Samverkan 
Stockholmsregionens (SSR) ut-
bildnings- och övningsverksam-
het genomfördes en större öv-
ning i februari. Enheter från 
länets samtliga blåljusaktörer 
medverkade. Syftet var att, för-
utom öva praktiska moment 
och ledning i samverkan, se hur 
vi genom samarbete kan hante-
ra svårare händelser.

Totalt deltog ungefär 130 poli-
ser, ambulanspersonal, brand-
män och figuranter under en 
heldag i Ösmotrakten i Nynäs-
hamns kommun. Scenariot 
handlade om att en lastbil hade 
frontalkrockat med en turist-
buss med cirka 60 resenärer. 
Olyckplatsen var en smal väg 
utan vägren, vilket skapade  
flera utmaningar, såsom att  
exempelvis välja framkörnings-
vägar och att placera fordon. 

Scenariot med många drabba-
de, varav en del svårt skadade, 
bidrog till en omfattande insats, 
där de övande fick pröva sina 
förmågor. Aktiviteten upplev-
des som givande av såväl övade 
som figuranter och övnings-
ledning.

Tillfällig räddningsgata 
blev permanent 
Under ett år har så kallad ”till-
fällig räddningsgata” testats på 
E4an i Stockholm. Utgångspunk-
ten är framkomlighetsproblem 
på det högtrafikerade vägnätet i 
samband med trafikolyckor.  
Genom att tillfälligt markera 
röda kryss på signalskyltar ska-
pas ett eget körfält för rädd-
ningstjänst, polis och ambulans, 
så att de snabbare kommer 
fram till olyckan.

Försöket med ”tillfällig rädd-
ningsgata” i Stockholm övergick 
under året till att bli permanent 
på E4-sträckan Södertälje i sö-
der till Häggvik i norr.  

Tillfällig räddningsgata är ett 
samarbete mellan Trafik Stock-
holm, Polisen, Storstockholms 
brandförsvar, Södertörns 
brandförsvarsförbund och 
Brandkåren Attunda.

De europeiska  
projekten INGENIOUS 
och ASSISTANCE  
utvecklar morgon- 
dagens verktyg för  
blåljuspersonal
Södertörns brandförsvarsför-
bund deltar i två utvecklings-
projekt som finansieras av EU. 
Inom båda projekten handlar 
det om att utveckla morgonda-
gens verktyg för blåljuspersonal 
i syfte att jobba säkrare (skydda 
egen personal) samt kunna 
samverka effektivt inom egen 
organisation. Men även samver-
kan med andra aktörer som po-
lis och ambulans m.fl. med ge-
mensamt informationsunderlag 

för att skydda våra medborgare 
i händelse av en större olycka.
Verktygen består av olika sen-
sorer på personal och/eller drö-
nare (UAV), robotar (UGV) samt 
informationsdelning genom VR 
glasögon. Dessa är samman-
kopplade i ett större system 
som till viss del automatiskt 
analyserar och ger förslag på 
åtgärder. Genom att vara aktiva 
medlemmar i projekten har vi 
möjlighet att ta del av den se-
naste tekniken och vara med 
och utveckla verktyg i en rikt-
ning som faktisk är till nytta, ut-
ifrån våra specifika behov som 
räddningstjänst.

Brandskyddskontroll 
och sotning 
En viktig del av vår verksamhet 
är genomförandet av sotning 
och brandskyddskontroller. Det 
i kombination med att sprida in-
formation om hur man eldar på 
rätt sätt är betydelsefullt för 
det förebyggande arbete vi all-
tid jobbar med. 

Vår verksamhet som omfattar 
brandskyddskontroll och sot-
ning har glädjande kunnat fort-
gå under året, både i egen regi 
och genom de entreprenörer 
som enligt avtal utför sotning 
och rengöring samt brand-
skyddskontroll.  

Hjärt-lungräddning  
på barn blir en del av 
vårt uppdrag
Södertörns brandförsvarsför-
bund har under året tecknat ett 
nytt avtal med Region Stockholm 
om medverkan vid första- 
hjälpen-insatser och utalarme-
ring vid misstänkta hjärtstopp. 
Det nya avtalet omfattar även 
misstänkta hjärtstopp på barn un-
der 8 år och började att gälla från 
och med den 1 december 2020.  

Södertörns brandförsvarsför-
bund har under flera år larmats 
ut vid första-hjälpen-insatser 

Räddnings-
centralen  
hanterade 
under 2020:

Telefonsamtal växel 
och larmbord

61 807
Räddningshändelser/larm 

11 017
Radioanrop 

39 992
Automatiska brandlarm, 
inbrottslarm, hisslarm, 
personlarm, kameralarm 
och genererade fellarm

105 779
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vid misstänkta hjärtstopp på 
vuxna men i och med det nya  
avtalet larmas räddningstjänsten 
på uppdrag där misstanke finns 
om hjärtstopp, oavsett ålder.  

I tidigare överenskommelse 
med Region Stockholm ingick 
inte första-hjälpen-insatser vid 
misstänkt hjärtstopp på barn 
under 8 år men från och men nu 
är räddningstjänsten ett kom-
plement till ambulansen vid 
denna typ av händelse.  

Revision på vårt  
miljöarbete och vår 
larm- och lednings- 
central 
Under hösten har vi haft revi-
sion på vårt miljöarbete enligt 
ISO 14001 samt revision på vår 
larm- och ledningscentral enligt 
ISO 9001:2015 och SSF 136. 
Båda revisionerna genomfördes 
utan några större avvikelser, vil-
ket vi är mycket stolta över, och 
befintliga certifikat har för-
längts ytterligare ett par år. 

Vårt miljöarbete
Södertörns brandförsvarsför-
bund har varit ett nationellt fö-
redöme vad gäller användning 
av skum vid räddningsinsats. 
Mellan 2018 – 2020 så har vi 
använt skum vid 16 räddnings-
insatser, i jämförelse med 300 
räddningsinsatser 2017. Vår 
tydliga instruktion om använd-
ning av skum har givit stor effekt. 

Vi har minskat vår elförbruk-
ning med 20 procent under hös-
ten med hjälp av vår nya fastig-
hetstekniker som har sett över 
vår elförbrukning och vidtagit 
åtgärder. Laddstationer har in-
stallerats på vår station Lind-
vreten och upphandling pågår 
för våra andra heltidsstationer. 
Vi har för första gången upp-
handlat tre elbilar och tre ladd-
hybrider. Under 2020 beslutades 
att 20 procent av förbundets 
dieselbilar ska köras på HVO 

under 2021. För att kunna upp-
fylla den nya avfallsförordning-
en om redovisning av miljöfar-
ligt avfall så kommer våra 
stationer att införa miljöskåp 
utomhus där entreprenör töm-
mer och redovisar avfallets 
mängd och var det har lämnats 
in för destruktion. 

Miljögruppens hårda arbete 
har börjat visa resultat och vi 
har även utbildat på Myndighe-
ten för samhällsskydd och be-
redskaps utbildning i skydd mot 
olyckor (SMO) i hur man arbe-
tar systematiskt med miljöarbe-
te ute på brandstationer.

Räddningscentralen 
Stockholms län 
Räddningscentralen Stock-
holms län är en larm- och led-
ningscentral. Vi larmar ut resur-
ser och leder räddningsinsatser 
när en olycka inträffar. Vid en 
insats har räddningscentralen 
den övergripande lägesbilden 
av händelsen och eventuella 
samtida händelser i området 
och kan fördela resurser däref-
ter. Räddningscentralen är be-
mannad dygnet runt. En stor del 
av vår verksamhet består också 
av kommunala säkerhetstjäns-
ter som t.ex. inbrottslarm, auto-
matiska brandlarm, personlarm 
och kameraövervakning. 

Under året har vi bland annat 
genomfört en uppdatering av 
befintligt larmhanteringssys-
tem för kommunal säkerhet 
samt vidareutvecklat och för-
bättrat utbildningsplattformen
för våra larmoperatörer.

Utveckling och  
förbättring
Under året har vi genomfört en 
översyn av vår inköps- och upp-
handlingsprocess, infört ett 
nytt system för avvikelse- och 
förbättringsrapportering, reali-
serat en beställningsportal för 
internt förbrukningsmaterial 

samt fortsatt implementering 
av Microsoft 365.
 
Explosion  
i Saltsjöbaden, Nacka
Under natten till den 23 mars 
brann det i flera parkerade for-
don i Saltsjöbaden. I samband 
med släckinsatsen inträffade 
flera explosioner efter varan-
dra. Det visade sig att spräng-
ämnen från en byggarbetsplats 
felaktigt hade förvarats i ett av 
de parkerade fordonen. Flera av 
brandmännen på plats fick lind-
riga hörselskador men klarade
sig från allvarligare skador vid 
de kraftiga explosionerna.

Skogsbrand  
i Paradisets natur- 
reservat, Huddinge
Under en period med mycket 
torrt väder och hög brandrisk 
inträffade en större skogbrand i 
slutet av maj i ett naturreservat 
på gränsen mellan Huddinge 
och Haninge kommun. En om-
fattande räddningsinsats pågick 
i flera dagar och släckningsar-
betet skedde både med hjälp av 
helikoptrar och ett stort antal 
brandmän från flera stationer.

Brand i flisupplag  
och närliggande skog, 
Nykvarn
En brand uppstod i ett stort 
flisupplag den 27 augusti i Ny-
kvarns kommun. Branden spred 
sig i upplaget och så småningom 
även till omkringliggande skog. 
Räddningstjänsten larmades till 
platsen och inledde en rädd-
ningsinsats som varade i två 
dygn. När räddningsinsatsen 
avslutades på lördagen fort- 
satte verksamhetsutövaren  
att hantera händelsen och 
brandförsvaret stöttade då  
med personal och resurser  
under ytterligare sex dygn.

Brand i Folkets hus  
i Orminge, Nacka
Tidig morgon den 15 oktober 

bröt en brand ut i Folkets Hus  
i Orminge i Nacka kommun. 
När räddningstjänsten kommer 
till platsen är branden fullt ut-
vecklad och byggnaden går 
dessvärre inte att rädda. Rasris-
ken av byggnaden bedömdes 
som mycket stor vilket innebar 
att endast utvändigt släcknings-
arbete kunde genomföras ur ett 
säkerhetsperspektiv. 

Brand i avfallshög  
i Kagghamra,  
Botkyrka kommun
Den 23 december påbörjas en  
i räddningsinsats i Kagghamra i 
Botkyrka kommun. Ett område 
på cirka 100 gånger 100 meter 
med osorterat avfallsmaterial 
hade börjat att brinna.

Tillsammans med Botkyrka 
kommun har ett arbete med oli-
ka åtgärdsförslag för att hante-
ra branden och begränsa rökav-
givningen pågått sedan branden 
startade. Kontakt har även ta-
gits med Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, 
Länsstyrelsen Stockholm, 
SMHI, FOI och Statens geotek-
niska institut. Komplexa om-
ständigheter och geologiska  
utmaningar har påverkat insat-
sen och en månad senare,  
i skrivande stund, pågår  
arbetet fortfarande. 



Resultatöversikt internkontroll
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Utöver den kvantitativa uppföljningen av verksamhetens mål som  
genomförs granskas också kvalitén på produktionen utifrån en av  
direktionen fastställd internkontrollplan. För verksamhetsåret 2020 
innehåller denna kontrollplan sju punkter.
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Tillsynsprotokoll
Av de 21 genomföranden av 
tillsyn och upprättande av till-
hörande förelägganden som 
granskats innehåller 29 procent 
sådana brister att de kan anses 
underkända i relation till rådan-
de instruktion. Ett steg i rätt 
riktning jämfört med föregåen-
de år då 50 procent av de gran-
skade föreläggandena ansågs 
underkända.

Bristerna är nu relativt jämnt 
fördelade mellan avsaknad av 
avisering, formaliafel på proto-
koll, motiv till föreläggande, fö-
reslagen åtgärd för brist. Det 
som fortsatt sticker ut som 
främst förekommande brist i 
tillsynsprocessen är dokumen-
tation av uppföljning av föreläg-
ganden. Av de 21 stickprov som 
gjorts saknade hela 25 procent 
dokumenterad uppföljning. 

I övrigt har protokollens läsbar-
het, upprättande av behörig 
förrättare och kontrollsignering 
kontrollerats. På dessa punkter 
återfanns inga brister.

Åtgärd
För att förbättra resultatet till 
kommande uppföljning ska fort-
satt utbildningssatsning ske 
bland tillsynsförrättarna och 
”tillsynskonceptet” fortsatt ut-
vecklas med tydlighet i fokus.

Händelserapporter
Kvalitetssäkring avseende hän-
delserapporterna 2020 har 
gjorts genom att granska tio 
upprättade händelserapporter 
för brand eller brandtillbud i 
byggnad med personskada och/
eller egendomsskada angivet. 
Urvalet är baserat på händelse-
rapporter i Södertörns brand-
försvarsförbunds primärområ-
de (312 stycken) och är gjord 
med hjälp av slumpfunktion i 
Microsoft Excel.

Av dessa tio rapporter bedöms 
en rapport uppfylla samtliga 

krav på kvalité i relation till gäl-
lande intern instruktion. Mer-
parten av de brister som upp-
täckts i rapporterna är av 
mindre betydande karaktär och 
handlar företrädelsevis om att 
man uppgett åtgärder som se-
dan inte styrkts i fritext. I två av 
de felaktiga rapporterna har 
man beskrivit att man inlett 
räddningsinsats per definition 
men sedan inte angett skälen 
till detta på ett korrekt sätt. 

Åtgärd 
För bättre resultat vid kom-
mande uppföljning kommer ar-
betet framför allt fokusera på 
besluten om att inleda en rädd-
ningsinsats enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot 
olyckor samt hur sådant beslut 
ska dokumenteras. Jämte detta 
kommer vidare satsning på upp-
följning av händelserapporter 
löpande att genomföras inom 
enheten för Analys.

Medarbetares  
kompetensprofiler
Obligatoriska utbildningar/ 
kompetenskontroller genom-
förs i det system som internt 
kallas Flame. Systemet utveck-
las kontinuerligt.

Av de obligatoriska utbildning-
arna/kompetenskontroller som 
undersökts (tre områden) har 
85-94 procent av personalen i 
respektive område uppnått 
godkänt resultat. Detta resultat 
är en tydlig förbättring sedan 
föregående år. 

Samtliga som inte uppnått god-
känt resultat har uppmärksam-
mats på detta och åtgärder vid-
tas för att målen ska uppnås 
inom godtagbar tid. 

Systemet Flame är till största 
del ett fullgott system för Sö-
dertörns brandförsvarsförbund 
och täcker de behov av uppfölj-
ning av individuella kompeten-
ser som finns. Vissa utmaningar 

med processen för ”godkännan-
de” av aktiviteter har identifie-
rats och hanteras.

Åtgärd
För att uppföljningen av obliga-
toriska aktiviteter ska kunna bli 
fullgod på grupp och individnivå 
måste Flame och processerna 
kring detsamma utvecklas även 
fortsättningsvis. Till detta be-
hövs också ytterligare satsning-
ar kring hur användarvänlighe-
ten i Flame kan stärkas så att 
närmaste chef enklare kan följa 
upp sin medarbetare över tid.

Förtroendekänsliga 
poster
Vid granskning av inköp av re-
presentation (intern och ex-
tern), resor och gåvor, hittades 
två fall där fel person har slutat-
testerat annan ansvarskod. Det 
kan hända när en person vida-
rebefordrar en faktura i syste-
met, då systemet inte ändrar 
slutattest vid de fallen.

Alla fakturor som kräver en 
deltagarlista har bifogats sådan 
och syfte är alltid angivet enligt 
korrekt rutin, oftast direkt när 
fakturan konteras i systemet. 
Vid ett fall saknades kontraat-
testering av ordförande, då för-
bundsdirektör varit med vid  
arrangemanget.

Åtgärd
Planerad åtgärd är att påminna 
de personer som är ansvariga, 
att en faktura som tillhör en  
annan verksamhet måste avvi-
sas och får inte vidarebeford-
ras. 

Överensstämmelse  
i antal, mellan rappor-
terade och fakturerade 
ärenden
Granskningen visar att alla in-
rapporterade tillsyner också är 
överförda till ekonomisystemet. 
Vid något tillfälle har ett ärende 
krediterats, eller är tillhörande 
året före, vilket gör att antalet 

ärenden i de olika systemen kan 
variera. Antalet överförda och 
debiterade ärenden är dock 
100 procent. 

Åtgärd
Ingen åtgärd planeras. 

Systematiskt  
arbetsmiljöarbete  
Samtliga stationer har gjort 
den fysiska skyddsronden och 
arbetsmiljö finns med som en 
punkt på APTer.

Åtgärd
Ingen åtgärd planeras.

Efterföljande av rutiner 
för direktupphandling 
Mäts genom kontroll av  
samtliga anmälda direktupp-
handlingar. 

Definition  
direktupphandling
Om inköpet har ett kontrakts-
värde mellan 150 000 - 615 311 kr 
kan direktupphandling göras 
genom att vända sig till tre före-
tag. Dokumentationsplikt före-
ligger. Upphandlingsrättliga 
principer ska tillämpas.
 
Avgränsningar
Upphandlingar med ett avtals-
belopp understigande 150 000 kr 
avseende avtalstiden.
Upphandlingar överstigande 
615 311 kr avseende avtalstiden.

Metod
Genomgång av samtliga doku-
menterade direktupphandling-
ar i diariet samt Tensign. 

Resultat
Antal genomförda  
direktupphandlingar: 11 st
Antal avbrutna  
direktupphandlingar: 1 st
Antal direktupphandlingar  
som ej överensstämmer med 
regelverk: 1 st
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Corona
Pandemin har naturligtvis  
påverkat vår organisation pre-
cis som alla andra och vi har ar-
betat hårt med att ställa om och 
förändra vårt arbete under året. 
Ett stort antal riskbedömningar 
kopplat till arbetsmiljö för våra 
medarbetare har genomförts 
och legat till grund till de för-
ändringar vi har genomfört.  
Vi har även haft medarbetare 
utlånade till andra organisa- 
tioner och myndigheter för  
att förstärka och hjälpa till  
i arbetet med pandemin.

Organisationsförändring
När vår förbundsdirektör nu 
verkat i organisationen sitt för-
sta år har behovet av att föränd-
ra organisationen konstaterats. 
Från att tidigare vara organise-
rade med en större produktions-
avdelning, formeras nu organisa-
tionen om till tre avdelningar 
(Ledning och utveckling, Sam-
hällsskydd och Teknik) kopplade 
till kärnverksamheten. Tre avdel-
ningschefer tillsätts och de tar 
även plats i förbundets lednings-
grupp. Ett kontaktcenter har  
tagit form under chefen för ad-
ministration/IT, där administra-
tiva resurser samlas med fokus 
att i högre grad förmå bistå med-
borgare och organisationer både 
snabbare och på ett mer struktu-
rerat och processtyrt sätt.

Vi skapar med de nya avdelning-
arna också sju nya enheter och 
åtta distrikt, som formeras och 
rekryteras till under 2021. Arbe-
tet med förändringarna i organi-
sationen sker i samverkan med 
våra fackliga parter.

Kompetensförsörjning,
rekrytering och  
erbjudande
Vi har genomfört två lite större 
volymrekryteringar. Under vå-
ren 2020 rekryterade vi som-
marvikarierande larmoperatö-
rer inför sommaren 2020 och 
under hösten 2020 rekryterade 
vi sommarvikarierande brand-

män inför sommaren 2021.  
I årets brandmansrekrytering 
tog vi hjälp av ett externt rekry-
teringsföretag för delar av pro-
cessen. Vi konstaterar att det 
fortsatt är en utmaning att få in 
kvinnliga brandmän och kom-
mer under 2021 att fortsätta 
arbetet med hur vi kan påverka 
detta, för att öka andelen kvin-
nor i vår verksamhet. 

I övrigt har vi löpande genom-
fört i huvudsak ersättningsre-
kryteringar under året. 

I början av 2020 startade vi upp 
ett nytt chefsaspirantprogram 
med ett tiotal deltagare. Målet 
med programmet är att säker-
ställa ledarutvecklingen inom 
förbundet genom en kvalitets-
säkrad utbildning som fler med-
arbetare lockas att söka till. Un-
der hösten rekryterade vi 
således till ett nytt program, 
med start i januari 2021. Tio 
nya deltagare är rekryterade, 
varav en kvinna.  

Arbetsmiljö
Under 2020 har vi arbetat med 
att ta fram en ny process för hur 
vi hanterar avvikelser och för-
bättringsförslag. I och med den 
nya processen har vi också im-
plementerat ett nytt system för 
detta som vi har utbildat våra 
chefer och medarbetare i.

Vi har genomfört en gemensam 
grundutbildning i arbetsmiljö 
(BAM, Bättre Arbetsmiljö) på 
tre dagar för blivande chefer 
och skyddsombud i samverkan. 
Detta i syfte att stärka vår sam-
verkan och gemensamt arbeta 
för den bästa arbetsmiljön.  

Vi har arbetat vidare med att 
skapa vår gemensamma värde-
grund. Under våren hade vi dis-
kussionsövningar i hela organi-
sationen som ledde till en ny 
vision, värdegrund och uppfö-
randekod. Under hösten utbil-
dade vi 16 kulturpiloter från 
stationerna och lanserade en 

dilemma-app som verktyg för 
det fortsatta arbetet med vär-
deringar. I appen kan medarbe-
tare ge varandra feedback och 
ställa frågor. Medarbetarna har 
också spelat in filmer som hand-
lar om utmaningar i verksamhe-
ten som vi låter alla reflektera 
över och sedan ha diskussioner 
med sina kollegor. Arbetet kom-
mer att fortsätta under 2021.

Jämlikt Södertörn 
Vi har genomfört en arbetsmil-
jöundersökning med fokus på 
organisatorisk och social ar-
betsmiljö för kvinnor som arbe-
tar i en utryckande roll. Kart-
läggningen genomfördes av 
företagshälsovården genom 
djupintervjuer. Resultatet visar 
att vi har kommit en bra bit på 
väg i arbetet för en mer jäm-
ställd räddningstjänst men det 
finns fortfarande beteenden 
och händelser som är långtifrån 

acceptabla på en arbetsplats. 
Detta kommer vi att arbeta vi-
dare med under 2021.

Personalplanering
Under året har vi på försök  
flyttat över de flesta i våra per-
sonalgrupper från dagtidsstyr-
korna till skift och istället inten-
sifierat arbetet med att låta en 
större del av personalen som 
går utbildningar etc. vara en del 
av den operativa bemanningen 
under dagtid.

Vi nådde även en överenskom-
melse med fackliga parter om 
att inte använda oss av septem-
ber som sommarsemesterperi-
od för våra brandgrupper, och 
således planera för tre semes-
terperioder (juni, juli, augusti) 
istället för fyra. En utvärdering 
genomfördes efter sommaren 
som visade att en bred majori-
tet uppskattade upplägget.  

 Våra medarbetare.
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Personalstatistik
Antal anställda 2020 2019 2018 2017 2016
 
Anställda den 31/12 405 406 388 381 379
 I staben 19 22 19 18 15
 I produktionen 386 384 369 363 364
 Kvinnor 64 63 58 55 52
 Män 341 343 330 326 327 
  
Antal årsarbetare 405 406 388 380 378
Vikarier 2 7 14 14 11
Tjänstlediga -11,8 -10,3 -20,4 -13 -10
Föräldralediga -28,8 -31,6 -23,7 -20 -9
Långtidssjuka -6,0 -7,5 -6,75 -15 -11
Netto årsarbetare 360,4 363,6 351,15 346 359
Budgeterade tjänster – – – 372 369
     
Deltidsbrandmän 91 83 83 87 88
Räddningsvärnsmän 149 147 125 152 156
Motsvarande årsarbetare 10,2 10 13 12 11 
    
Personalomsättning     

Slutade under året 18 28 25 30 25
 Pensionärer 6 8 3 12 11
 Övriga 12 20 22 18 14
Nyanställda 20 46 32 32 39
     
Personalomsättning i procent 4,4 6 6,4 7,8 6,6
     
Personalomsättning: lägst av antalet anställda som börjat/slutat/antalet anställda 

Sjukfrånvaro i procent 2020 2019 2018 2017 2016

Kvinnor 6,6 6,9 3,2 5,2 4,2
Män 5,2 3,8 3,3 4,3 3,4 
Yngre än 29 år 6,1 3,8 4,1 4,6 2,4 
30–49 år 4,0 3,5 2,8 3,0 2,7 
50 år och äldre 5,1 5,4 4,0 6,7 5,4 
    
Total sjukfrånvaro 4,5 4,2 3,3 4,4 3,5
Varav långtidssjuka över 60 dagar 16,9 46,6 38,0 48, 3 44,5 

Personalkostnader (tkr)  2020 2019 Förändring  2018    2017 2016 
        
Totala personalkostnader  288 839 281 611 2,9% 281 441 265 307 258 696
I förhållande till totala kostnader  81,9% 78,8% 3,9% 78,8% 79,6% 77,6%
Löner  189 248 183 728 3,0% 180 731 171 144 163 753
Arvoden  1 075 1 069 0,6% 1 139 1 217 1 141
Sociala avgifter  59 699 55 639 7,3% 56 816 52 651 51 808
Pensionskostnader  34 188 36 266 -5,7% 37 825 35 220 36 957
Övertidsersättning (ingår i löner)  4 456 4 171 6,8% 6 325 3 082 3 153
Personalsociala kostnader  5 628 4 910 14,6% 4 930 5 075 5 037
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Insatser och statistik
 2020 2019                    Förändring     2018 2017 2016
Händelsetyp   antal                procent   

Annan olycka/tillbud 192 239 -47 -20% 187 251 237
Vattenskada 52 81 -29 -36% 71 58 85
Ras 5 8 -3 -38% 10 1 9
Brand i byggnad 625 574 51 9% 557 562 584
Brand, ej i byggnad 1 356 1 611 -255 -16% 1 747 1 851 1 943
Drunkning/tillbud 49 49 0 0% 46 43 43
Nödställd person 366 339 27 8% 341 310 304
Nödställt djur 18 29 -11 -38% 56 42 53
Stormskada 66 43 23 53% 3 14 2
Trafikolycka 1 041 1 290 -249 -19% 1 301 1 311 1 252
Utsläpp av farligt ämne 207 216 -9 -4% 209 196 189

Automatlarm, ej brand 1 582 1 708 -126 -7% 1 868 1 685 1 847
Händelse utan risk för skada 626 639 -13 -2% 665 655 520
Ingen händelsetyp angiven 
(Återkallades före framkomst) 525 704 -179 -25% 599 483 271

Annat uppdrag 34 29 5 17% 47 117 191
Dykuppdrag - - - - - - −
Felindikering automatlarm - - - - - 1 −
Hiss, ej nödläge 1 1 0 0% - 2 2
Annan Hjälp till ambulans 86 59 27 46% 76 124 131
Hjälp till polis 14 4 10 250% 9 5 8
Annat sjukvårdslarm/
I väntan på ambulans 44 42 2 5% 39 43 64
Inbrottslarm - - − - - - −
Hjärtstoppslarm 487 467 20 4% 487 511 505
Trygghetslarm 1 - - - - - 0
Hinder på väg - - - - - - 12
Lyfthjälp 240 242 -2 -1% 226 86 −

Totalt 7 617 8 374 -31 0% 8 544 8 351 8 252
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*Av 7 617 genomförda insatser utfördes 7 331 insatser i förbundets medlemskommuner och 286 insatser 
i annan kommun. Varje insats kan innebära utryckning från en eller flera brandstationer.
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Insatser och statistik
Tillsyner 2020 2019 2018 2017 2016 
   
Antal objekt 3 103 3 245 3 167 3 188 2 936
Planerade tillsyner 1 000 1 000 822 924 1 133
Genomförda tillsyner 458 901 646 573 838
Utförda tillsyner i % av planerade 45,8 90,1 78,6 62,0 74,0

Ärenden
Benämning Avslutat Pågående Totalsumma

Tillstånd brandfarlig vara 105 33 138
Tillstånd explosiv vara 78 4 82
Tillsyn LBE 24 10 34
Tillsyn LSO 2:4 3 2 5
Yttrande alkohol 83 1 84
Yttrande Användande av offentlig plats 1 0 1
Yttrande bygglov 107 8 115
Yttrande detaljplan 59 5 64
Yttrande miljötillstånd länsstyrelsen 7 1 8
Yttrande offentlig tillställning 16 0 16
Yttrande sakkunnigutlåtande 49 6 55
Yttrande SEVESO 3 0 3
Yttrande övrigt 44 12 56
Yttrande 2:4 0 0 0
Tillsyn LSO 317 140 457

Totalsumma 896 222 1 118

Sotningsdistrikt
 Botkyrka/ Ekerö  Haninge Huddinge Nynäshamn Södertälje/ Nacka/ 
 Salem     Nykvarn Tyresö Summa

Beviljad dispens om egensotning 5 37 11 6 1 16 9 85
Utförd sotning enligt frist 86% 85% 97% 87% 91% 62% 89% 85%
Utförda brandskyddskontroller  1 940 1 321 1 679 1 392 336 1 471 3 343 11 482
Förelägganden  40 4 162 142 20 65 113 546
Antal brandskyddskontrollanter 4 7 2 4 2 3 7 29
Nyttjandeförbud 3 3 1 1 2 1 8 19
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Denna förvaltningsberättelse följer Rådet 
för kommunal redovisnings rekommenda-
tioner R15.

Södertörns brandförsvarsför-
bunds uppdrag och verksamhet
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) är 
ett kommunalförbund med tio medlems-
kommuner (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Hud-
dinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) för vilka förbundet 
ska utföra kommunens uppdrag enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 
samt efter särskilda överenskommelser kan 
utföra andra uppgifter. LSO ger samman-
fattningsvis uppdraget att hålla beredskap 
för att kunna hantera olyckor i medlems-
kommunerna, samt bedriva förebyggande 
brandskydd. Verksamheten sker i egen regi 
förutom inom områdena sotning och brand-
skyddskontroll där verksamheten i huvud-
sak utförs av upphandlade entreprenörer. 
Utöver uppdrag enligt LSO bedriver för-
bundet en larm- och ledningscentral som 
kan ta emot 112-larm avseende till exempel 
brand, trafikolyckor, sjukvårdsinsatser eller 
andra akuta olyckor samt larm från med-
lemskommunerna och deras bolag. Förbun-
det hanterar även det kommunala ansvaret 
för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor.

Förbundets verksamhet bedrivs på nio  
heltidsstationer, tre deltidsstationer (RIB) 
och nio brandvärn. Vi organiserar och utbil-
dar också frivilliga inom den s.k. CIP/FIP-
verksamheten (civil respektive första in-
satsperson) som vi kan larma ut som en 
kompletterande resurs vid olyckor och till-
bud. Inom förbundet finns idag ca 150 ide-
ella insatspersoner.

I förbundets område bor det uppemot  
640 000 invånare. Under året genomförde 
vi ca 7 300 utryckningar i medlemskommu-
nerna och bistod andra räddningstjänstor-
ganisationer vid ytterligare ca 300 insatser. 
Ungefär hälften av alla utryckningar sker  
på grund av ett akut nödläge och leder till 
att vi genomför en räddningsinsats för att 
hantera situationen. 

Förbundets brand- och olycksförebyggan-
de verksamhet har bland annat inneburit 
att vi har utfört 450 tillsynsbesök under 
verksamhetsåret och haft ungefär lika 
många övriga ärenden avseende tillstånds-
givning för hantering av brandfarliga- och 
explosiva varor samt yttranden angående 

Förvaltningsberättelse
Verksamhetens utveckling

  2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter 384 172 372 564 360 317 345 750 336 491
Verksamhetens kostnader -377 307 -369 176 -364 257 -345 248 -333 396
Årets resultat 6 865 3 388 -3 940 502 3 095
Soliditet 20,6% 19,9% 19,4% 20,5% 20,9%
Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 11,6% 10,9% 10,4% 11,0% 11,1%
Investeringar (netto) 6 811 12 091 17 550 14 902 28 360
Självfinansieringsgrad 6,8 0,6 1,5 -0,4 1,3
Långfristig låneskuld - - - - -
Antal anställda 405 406 388 381 379

Måluppfyllnad 

Mål

Alla inom vårt område ska 
leva i en trygg och säker 
hemmiljö med avseende på 
brand och andra olyckor

Vi ska skapa förut-
sättningar för effektiva 
räddningsinsatser

Vi ska vara motståndskraf-
tiga mot störningar

Vi ska främja en hållbar  
utveckling

Resultat

1. 846 hembesök har genomförts och i vart femte bostad 
av de som besöktes har en fungerande brandvarnare 
monterats.

2. 11 482 brandskyddskontroller har genomförts där 5% 
ledde till ett föreläggande om åtgärd.

1. Vi har minskat framkomsttiden till de mest tidskritiska 
olyckorna jämfört med föregående år. 

2. Vårt tillsynsarbete har genomförts med mycket gott re-
sultat fram till dess att pandemin avsevärt begränsade 
möjligheterna att genomföra tillsynsbesök.

1. Vår kontinuitetshantering har successivt utvecklats  
under året som ett led i arbetet att hantera den 

 pågående pandemin
2. Vi har övergått i en mer robust IT-lösning med  

Microsoft 365 som plattform

1. Förbundet har under året ytterligare stärkt sitt miljöar-
bete och genomgått en revision av miljöcertifieringen 
med ett väl godkänt resultat.

2. Förbundet har under året antagit en ny värdegrund och 
bedriver ett aktivt implementeringsarbete för att för-
stärka medarbetarnas engagemang i arbetet. 
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detaljplaner och byggärenden. Tillsammans 
med våra entreprenörer har 11 500 brand-
skyddskontroller genomförts. Under året 
har förbundet utbildat 750 personer i 
brandskydd och på olika sätt agerat för att 
skapa meningsfulla möten med allmänhe-
ten. Ett exempel på sådana möten är så 
kallade hembesök där vi nådde ca 800 hus-
håll i prioriterade områden under året. På 
grund av rådande pandemi har all vår exter-
na verksamhet inte kunnat genomföras som 
planerat under stora delar av året, varför 
dessa siffror är lägre än under ett normalår.

Antalet räddningsinsatser har visat på en 
ökande trend den gångna femårsperioden 
även om det totala antalet utryckningar 
blev något lägre under 2020 jämfört med 
året innan. Denna totala volymökning av 
verksamheten tillsammans med en allmän 
kostnadsökning har inneburit att våra kost-
nader har stigit påtagligt. Samtidigt har vi 
på grund av åtgärder för att säkerställa be-
manning behövt bibehålla en relativt hög 
personalresurs vilket medfört ökade perso-
nalkostnader (se utvecklad beskrivning un-
der ” Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning”).

Viktiga förhållanden för  
resultat och ekonomisk ställning
Alltför ofta är det pensionsskulden som är 
avgörande för vår ekonomiska situation i 
slutet av året. Verksamheten tilldelas en 
budget och håller sig inom den ramen men 
förändringar i pensionsskulden gör att det 
är svårt att veta vad som finns utrymme för 
när året börjar närma sig sitt slut. Under 
2020 sattes ett inköpstopp i mitten av no-
vember för att osäkerheten inför årsresul-
tatet var stort, med pågående pandemi som 
satte stopp för flera viktiga intäkter och 
osäkerhet kring semesterlöneskuld och 
pensionsskuld. Pensionsskulden skulle se-
dan komma att bli betydligt lägre än prog-
nosticerat. Orsaken till detta är flera och 
för 2020 också något ovanliga. Coronapan-
demin medförde bland annat att prisbelop-
pet blev lägre liksom ränta och inflation.

En brandman har enligt avtal möjlighet att 
gå i pension vid 58-års ålder. Med tre måna-
ders varsel kan förbundet tappa värdefull kom-
petens som är svår att snabbt ersätta med ny-
rekrytering. Under senare år har ca 10 procent 
av förbundets brandmän uppnått den åldern. 

Förbundet eftersträvar att fasa ut dessa 
erfarna brandmän successivt och erbjuder 

därför en viss extra pensionsersättning.  
Parallellt med nyrekrytering arbetar erfa-
ren personal kvar och erhåller en ekono-
misk kompensation samtidigt som förbun-
dets pensionsskuld minskar. Förbundets 
rekryterings-, utbildnings- och introduk-
tionskostnader kan samtidigt förväntas öka 
med en åldrande generation som lämnar yrket. 

Södertörns brandförsvarsförbund verkar i 
en mycket expansiv region. Samtliga kom-
muner har växt kraftigt och spås fortsätta 
växa kraftigt framöver. Växande kommuner 
medför ett ökat antal uppgifter för förbun-
det, både avseende plan- och byggärenden, 
tillsyn och räddningsinsatser. Därutöver 
ställs förbundet inför andra hot och risker 
än tidigare där vår förmåga att möta dessa 
är höga. Förbundet har genom effektivise-
ring lyckats hantera dessa frågor inom be-
fintliga ramar men ser att åtgärder kan be-
höva vidtas för att matcha kommunernas 
tillväxt och en förändrad omvärld.

Med ständiga effektiviseringar, god kost-
nadskontroll och en mager administration 
kan inte besparingar mötas utan att det får 
effekt för den operativa, skadeavhjälpande 
förmågan.

Pensionsförpliktelserna inklusive ansvars-
förbindelse, avsättningar för pensioner och 
kortfristig avgiftsbestämd ålderspension 
uppgår till 340,6 Mkr (2019: 369,2 Mkr). 
Likviditetsöverskottet förvaltas i egen regi 
och används till investeringar i fastigheter, 
maskiner och inventarier samt till framtida 
tillfälliga kostnadsökningar eller intäkts-
minskningar. Se mer information i not 11.

Investeringar
Investeringarna uppgick till 6,8 Mkr (2019: 
12,1 Mkr). Den största posten är moderni-
sering av radiokommunikation (Rakel) som 
uppgick till 2,1 Mkr. Investeringarna för an-
passning av övningsplatsen i Botkyrka upp-
gick till 600 tkr. Den främsta orsaken till att 
utfallet inte är så högt som ramen ger ut-
rymme till, beror på att släckbilarna samt 
lastbilen inte kommer att levereras förrän 
under 2021. Totalt ramvärde 8,9 Mkr. 
 

Händelser av väsentlig  
betydelse
Explosion i Saltsjöbaden, Nacka
Under natten till den 23 mars brann det i 
flera parkerade fordon i Saltsjöbaden. I 
samband med släckinsatsen inträffade flera 

explosioner efter varandra. Det visade sig 
att sprängämnen från en byggarbetsplats 
felaktigt hade förvarats i ett av de parkera-
de fordonen. Flera av brandmännen på 
plats fick lindriga hörselskador men klarade 
sig från allvarligare skador vid de kraftiga 
explosionerna. 

Skogsbrand i Paradisets  
naturreservat, Huddinge
Under en period med mycket torrt väder 
och hög brandrisk inträffade en större skog-
brand i slutet av maj i ett naturreservat på 
gränsen mellan Huddinge och Haninge kom-
mun. En omfattande räddningsinsats pågick 
i flera dagar och släckningsarbetet skedde 
både med hjälp av helikoptrar och ett stort 
antal brandmän från flera stationer. 

Brand i flisupplag och närliggande  
skog, Nykvarn
En brand uppstod i ett stort flisupplag den 
27 augusti i Nykvarns kommun. Branden 
spred sig i upplaget och så småningom även 
till omkringliggande skog. Räddningstjänsten 
larmades till platsen och inledde en räddnings-
insats som varade i två dygn. När räddningsin-
satsen avslutades på lördagen fortsatte verk-
samhetsutövaren att hantera händelsen och 
brandförsvaret stöttade då med personal och 
resurser under ytterligare sex dygn. 

Brand i Folkets hus i Orminge, Nacka
Tidig morgon den 15 oktober bröt en brand 
ut i Folkets Hus i Orminge i Nacka kommun. 
När räddningstjänsten kommer till platsen 
är branden fullt utvecklad och byggnaden 
går dessvärre inte att rädda. Rasrisken av 
byggnaden bedömdes som mycket stor vil-
ket innebar att endast utvändigt släck-
ningsarbete kunde genomföras ur ett sä-
kerhetsperspektiv. 

Brand i avfallshög i Kagghamra,  
Botkyrka kommun
Den 23 december påbörjas en räddningsin-
sats i Kagghamra i Botkyrka kommun. Ett 
område på cirka 100 gånger 100 meter 
med osorterat avfallsmaterial hade börjat 
att brinna. Tillsammans med Botkyrka kom-
mun har ett arbete med olika åtgärdsför-
slag för att hantera branden och begränsa 
rökavgivningen pågått sedan branden star-
tade. Kontakt har även tagits med Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, 
Länsstyrelsen Stockholm, SMHI, FOI och 
Statens geotekniska institut. Komplexa  
omständigheter och geologiska utmaningar 
har påverkat insatsen och en månad senare, 
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i skrivande stund, pågår arbetet fortfarande.

Hjärt-lungräddning på barn blir en  
del av vårt uppdrag
Södertörns brandförsvarsförbund har under 
året tecknat ett nytt avtal med Region Stock-
holm om medverkan vid första-hjälpen-insat-
ser och utlarmning vid misstänkta hjärtstopp. 
Det nya avtalet omfattar även misstänkta 
hjärtstopp på barn under 8 år och började att 
gälla från och med den 1 december 2020.  

Styrning och uppföljning  
av verksamheten
Övergripande mål för verksamheten be-
skrivs i förbundets handlingsprogram be-
slutad av direktionen. De fyra inriktnings-
målen som anges i denna bryts ner i en årlig 
förbundsgemensam verksamhetsplan som 
inkluderar hur verksamheten ska följas 
upp. Verksamhetsplanen omsätts i lokala 
arbetsplaner som också följs upp lokalt 
med redovisning till ansvarig chef. Centralt 
följs ett antal nyckeltal upp löpande, och i 
samband med tertial görs en större genom-
lysning avseende både verksamhet och 
ekonomi. Vid delår och årsredovisning sker 
en djupare analys över samtliga verksam-
hetsområden med tillhörande resultatkon-
ton. Uppföljning tillsammans med budget-
ansvariga i verksamheten sker löpande 
under året. Utöver detta finns en särskild 
internkontrollplan beslutad av direktionen 
som reglerar hur ett antal områden ska föl-
jas upp kvalitativt.

God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning
Förbundets finansiella mål och riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning överens-
stämmer med kommunallagens regler om 
en ekonomi i balans. Förbundsdirektionen 
har 2013-12-06 beslutat anta riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och hantering 
av resultatutjämningsreserv (RUR). De 
verksamhetsmässiga målen för god ekono-
misk hushållning motsvaras av inriktnings-
målen i budget. God ekonomisk hushållning 
har uppnåtts för år 2020. Förbundets eko-
nomiska ställning anses vara stabil utifrån 
likviditets- och soliditetssynpunkt, det vill 
säga betalningsberedskap på kort sikt och 
storleken på eget kapital.

Årets resultat 2020 blev 6 865 tkr, vilket är 
6 665 tkr bättre än budget. Detta beror till 
största del på att pensionsskulden blivit 
lägre än väntat. 

Årets intäkter är lägre än budget med mot-
svarande ca 4 200 tkr, efter reglering av 
jämförelsestörande intäkt. Det är framfö-
rallt vår tillsynsverksamhet respektive ut-
bildningsverksamhet som står för minsk-
ningen (-4 200 tkr mot budget). Det beror 
på att verksamheterna varit stängda mer-
parten av året, på grund av rådande pande-
mi. Antalet brandskyddskontroller har varit 
färre än planerat (- 2 000 tkr mot budget), 
även det beroende av pandemin. I början av 
året såg vi ett intäktstapp på obefogade 
larm, men under hösten kan vi konstatera 
att intäkten återhämtade sig och hamnade 
vid årets slut nära budget. I jämförelse med 
föregående år var dock antalet något lägre. 
Intäkterna för restvärdesräddning landade 
nära budget och betydligt högre än föregå-
ende år. Under året har vi haft medarbeta-
re uthyrda i olika stabsbefattningar, vilket 
väger upp det övriga intäktstappet. 

Den lättnad i sjuklön  som staten subven-
tionerat i samband med pandemin, visas 
som en jämförelsestörande intäkt motsva-
rande 1 730 tkr.

På kostnadssidan har vi totalt sett köpt in 
enligt tilldelad ram, även om vi har haft ett 
annat inköpsmönster under 2020, dels på 
grund av pandemin och därmed ett annat 
tempo i organisationen, dels utifrån det in-
köpsstopp som infördes i november. De 
poster som är högre än budget har varit 
nödvändiga ur ett verksamhetsperspektiv. 
Bland annat har reparation och underhåll 
av fastigheter drivit upp kostnaden och be-
hovet av att komplettera kommunikations-
utrustning inom den utryckande verksam-
heten. I och med det utökade kravet av 
digital kommunikation har vi förstärkt med 
utrustning och enheter till verksamheten. 

Avskrivningar är lägre än budget på grund 

Balanskravsutredning      
 
 2020 2019 2018

Årets resultat enligt RR 6 865 3 388 -3 940
- Samtliga realisationsvinster -140 -399 -251
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper - - -

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6 725 2 989 -4 191
       
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -3 366 - -
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 4 191

= Balanskravsresultat 3 359 2 989 0

Sjukfrånvaro i procent 
 
 2020 2019 2018 2017 2016

Kvinnor 6,6 6,9 3,2 5,2 4,2
Män 5,2 3,8 3,3 4,3 3,4
Yngre än 29 år 6,1 3,8 4,1 4,6 2,4
30–49 år 4,0 3,5 2,8 3,0 2,7
50 år och äldre 5,1 5,4 4,0 6,7 5,4
     
Total sjukfrånvaro 4,5 4,2 3,3 4,4 3,5
Varav långtidssjuka över 
60 dagar 16,9 46,6 38,0 48, 3 44,5
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har 40-talet organisationer inklusive länets 
kommuner, polis, sjukvård osv. kunnat hjäl-
pas åt. I framtiden behöver Sveriges krisbe-
redskap förstärkas och utvecklas, där erfa-
renheterna av coronautbrottet blir en viktig 
del att analysera. Vi behöver också arbeta 
vidare mot ett funktionellt civilt försvar och 
ta höjd för nya hot inom till exempel cyber-
säkerhet och elförsörjning. Nya asymmetris-
ka hot ställer nya krav på vår beredskap. 

Vår region är en av de snabbast växande. 
Med ökat antal invånare, infrastrukturför-
ändringar och tillväxt i alla förbundets 
medlemskommuner ökar också riskerna för 
bränder och andra olyckor. Vi förväntar oss 
en dynamisk utveckling på både på kort och 
lång sikt och flera faktorer påverkar ett 
ökande behov av räddningstjänstens insat-
ser. På längre sikt kommer det behövas fler 
brandstationer eller andra beredskapslös-
ningar för att kunna upprätthålla accepta-
bla anspänningstider och kunna undsätta 
människor som är i behov av hjälp. 

Under året har en organisationsförändring 
initierats för att bättre möta framtidens be-
hov och kommande år kommer vi lägga 
mycket tid och kraft på att få den på plats.

Två så kallade civila insatsgrupper startas 
upp i Mölnbo/Vårdinge och Rönninge/Sa-
lem under kommande år. Att bedriva verk-
samhet med ideella krafter fordrar resurser 
för rekrytering, utbildning och utrustning. 
Det krävs även löpande vägledning, stöd 
och uppmuntran. 

Under 2020 har samarbetet mellan länets 
fyra räddningstjänster utvecklats. Högsta 
chefer och ledningsgrupper har samlats 
kring utvecklingsområden där vi ser syner-
gieffekter genom att arbeta tillsammans 
också inom andra områden än det operativt 
skadeavhjälpande. Exempel på samverkan 
är utbildning och övning samt inköp och 
upphandling. Under året har även samarbe-
tet i regionen utvecklats, där Räddnings-
central Mitt och förbundets egen rädd-
ningscentral spelar en viktig roll. Den 
förändrade lagstiftningen, Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor, ställer också högre 
krav på vår verksamhet och vår förmåga till 
bland annat ledning. Under 2021 fortsätter 
länets räddningstjänster att ytterligare ut-
veckla samverkan för att effektivisera, höja 
kvaliteten och förmågan. Ett viktigt hand-
slag har tagits mellan cheferna i länets 
räddningstjänster för att manifestera att 

av att vi inte har fått leverans på några av 
våra stora investeringar och därmed inte 
börjat skriva av dem än.

Den främsta orsaken till att vi gör ett posi-
tivt resultat beror på att pensionsskulden 
blev lägre än förväntat. Det beror dels på 
vårt erbjudande om pensionsförstärkning 
som gör att fler personer stannat i tjänst  
istället för att gå i pension. Dels beror det 
på att pågående pandemi har inneburit att 
parametrar som inflation, ränta och pris-
basbelopp blivit lägre än den prognos som 
låg för året då budget sattes. Enbart räntan 
på pensionsskulden minskade med närmare  
2 900 tkr jämfört med budget. Även en rätt-
ning under året gjorde att skulden  minskade. 

Verksamheterna går i huvudsak enligt 
budget. Budgetansvariga och driftområdes-
ansvariga har tagit ett stort ansvar gällan-
de ekonomin under året. 
 
Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen är  
6 865 tkr. Efter att hänsyn tagits till realisa-
tionsvinster på 140 tkr är det justerade re-
sultatet 6 725 tkr och därmed är balanskra-
vet för år 2020 uppfyllt. Vi ämnar flytta 
över så mycket vi kan till RUR.

Väsentliga personalförhållanden
Vid årsskiftet var vi netto 360 årsarbetare 
(364). Utöver dessa tillkommer 91 deltids-
brandmän (83) och 149 räddningsvärns-
män (147) motsvarande 10,2 årsarbetare 
(10). Utbetalda löner har uppgått till  
188,6 Mkr (184,8) varav arvoden till förtro-
endevalda till 1,1 Mkr (1,1). Siffrorna är en 
”ögonblicksbild” av antalet anställda just 
den 31 december 2020 och inom parenteser-
na 2019 vilket gör att siffrorna kan variera. 

Förväntad utveckling
Den världsomfattande, allvarliga corona-
pandemin pågår och påverkar hela Sverige. 
Samhällets samlande förmåga prövas i en 
allvarlig kris och det blir uppenbart att vi är 
sårbara. Förbundet har också påverkats, 
men i mindre allvarlig omfattning än inom 
andra välfärdsområden. Vi har istället kunna 
ställa om och bidra till andra aktörers kris- 
och stabsarbete. Det visar sig att vårt sam-
hälle har en hög resiliens mot samhällsstör-
ningar när vi samarbetar, men också att vi 
behöver förbättra och utveckla krismeka-
nismer och styrning när krisen kommer. Tack 
vare en, sen flera år, utvecklad samverkan 
inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR) 

samverkan och samarbete är vägen framåt. 
Att vi ska hjälpas åt och använda våra re-
surser optimalt är precis vad medborgarna 
kan förvänta sig. 

Utifrån den förändrade nationella hotbil-
den mot Sverige pågår en uppbyggnad av 
totalförsvaret, vilket räddningstjänsten är 
en del i. När staten beslutar om nya medel 
kommer utbildning och övning vara en vik-
tig uppgift att ta sig an. Under 2020 blev 
alla anställda krigsplacerade, det övervä-
gande flertalet i sina ordinarie funktioner.

Förbundet kommer förstärka samarbetet 
med medlemskommunerna och står bered-
da att bidra till trygga och säkra samhällen. 
I varje distrikt (motsvarande heltidssta-
tion) pågår rekrytering av distriktschef 
som har ansvaret för samarbetet lokalt. 
Tillsammans är vi starka, endast genom att 
jobba ihop kan vi skapa de trygga och säkra 
samhällen vi vill ha och behöver.

Händelser av väsentlig betydel-
se efter räkenskapsårets utgång

Brand i avfallshög i Kagghamra,  
Botkyrka kommun
Den brand som startade i avfallshögen i 
Kagghamra den 23 december 2020, pågår 
ytterligare drygt  två månader in på 2021. 
Omfattningen av insatsen har varit stor, 
med inhyrda entreprenörer, experter och 
förstärkning från andra organisationer, lik-
som väktarinsatser och materialinköp. 
Räddningsinsatsen är den största i förbun-
dets historia sedan slutet av 90-talet. Osä-
kerheten kring hur mycket denna insats på-
verkar resultatet för 2021 är stor. Samtal 
kring statlig ersättning diskuteras i skri-
vande stund med MSB, myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.

Teknisk plattform för kommunala larm
Efter utredning och analys, samt informa-
tion i direktionen, har förbundet beslutat 
att avsluta samarbetet med leverantören 
avseende ny teknisk plattform för så kall-
ade kommunala larm till räddningscentra-
len. Den estimerade avskrivningskostna-
den är drygt 4 miljoner kronor. Förhandling 
har inletts med leverantören angående 
ekonomiska konsekvenser av att säga upp 
avtalet.
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Resultaträkning
Tkr Not 2020 2019 

Verksamhetens intäkter not 2 48 317 46 469
Jämförelsestörande intäkter  not 2  0
Verksamhetens kostnader  not 3 -353 902 -344 181
Jämförelsestörande kostnader (not 2)    
Avskrivningar  not4 -16 849 -17 400

Verksamhetens nettokostnader  -322 434 -315 112
   
Kommunbidrag  not 5 335 851 326 069
    
Verksamhetens resultat  13 417 10 957 

Finansiella intäkter  4 26
Finansiella kostnader  -6 556 -7 595

Resultat efter finansiella poster  6 865 3 388
   
Extraordinära poster   0
    
Årets resultat not 6 6 865 3 388
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Balansräkning
Tkr Not 2020 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar  121 497 131 727
Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar  not 7, 8   
  mark, byggnader och tekniska anläggningar  71 732 74 061
  maskiner och inventarier  49 765 57 666
  övriga materiella anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar     

Omsättningstillgångar  341 437 312 242
Förråd   0
Fordringar  not 9 75 035 85 414
Kortfristiga placeringar   
Kassa och bank  266 402 226 828
    
Summa tillgångar  462 934 443 968

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital   not 10   

Årets resultat  6 865 3 388
Övrigt eget kapital  88 411 85 023
Summa eget kaptial  95 276 88 411
   
Avsättningar   not 11 239 546 240 602
Avsättningar för pensioner   239 546 240 602
Andra avsättningar    

Skulder  128 112 114 955
Långfristiga skulder     
Kortfristiga skulder  not 12 128 112 114 955
    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    462 934 443 968
    
Panter och ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland     
skulder eller avsättningar  not 11 88 150 116 666
Övriga ansvarsförbindelser  not 14 17 764 17 537
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Tkr Not 2020 2019

Den löpande verksamheten   
Årets resultat  6 865 3 388
Justering för ej likvidpåverkande poster not 15 15 653 22 138

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  22 518 25 526
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  10 379 -15 940
Ökning/minskning förråd och varulager   
Ökning/minskning kortfristiga skulder   13 157 -2 211

Medel från den löpande verksamheten  46 054 7 375
   
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -6 811 -12 091
Försäljning av materiella anläggningstillgångar not 7 331 630
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar     
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar     

Medel från investeringsverksamheten  -6 480 -11 461
    
Finansieringsverksamheten    
Nyupptagna lån    
Amortering av skuld    
Ökning långfristiga fordringar    
Minskning långfristiga fordringar    
Medel från finansieringsverksamheten  0 0
    
Årets kassaflöde  39 574 -4 086
Likvida medel vid årets början  226 828 230 915

Likvida medel vid årets slut  266 402 226 828

Kassaflödesanalys

Investeringsredovisning
Tkr  Investeringsanslag         Utfall   Differens
Investeringsprojekt  2020 Ombudgetering  2020 2019  2020 2020

Utbyggnad av Lindvreten*      
Periodiskt underhåll fastigheter 800  800 1 547 863 -63
Övningsanläggning BO 2 725  2 725 1 025 609 2 116  
Summa fastigheter 3 525 0 3 525 2 572 1 472 2 053
      
Släckbilar 6 700  6 700   6 700
Lastväxlare/tankbil 0  0   0
Höjdfordon  0  0   0
Räddningsbåtar 0  0 3 097  0
Transportfordon 2 700  2 700 417 812 1 888
Räddningsrobot 0  0   0
Rakel 2 000  2 000  2 101 -101
Lastbil för interna transporter 2 200  2 200   2 200
Modernisering larmhantering 0  0 4 813 995 -995
Verksamhetssystem 0  0   0
Övriga inventarier 1 675  1 675 1 192 1 431 244

Summa maskiner o inventarier 15 275 0 15 275 9 519 5 339 9 936
Totalsumma 18 800 0 18 800 12 091 6 811 11 989

* Investeringar, vilka behandlas som särskilt ärende i direktionen

Upplysning om redovisningsprinciper för investeringsredovisningen lämnas i Not 17
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Driftsredovisning
Tkr Utfall 2020 Budget 2020 Diff % Utfall 2019 Diff %

Stab och gemensamt      
intäkter 1 807 1 070 68,9 1 138 59
personalkostnader -17 837 -17 609 -1,3 -17 525 -2
övriga kostnader -5 457 -5 137 -6,2 -7 612 28

Netto -21 487 21 676 0,9 -23 999 10
      
Produktion      
intäkter 42 583 45 731 -6,9 41 851 2
personalkostnader -237 843 -234 371 -1,5 -227 950 -4
övriga kostnader -58 148 -58 095 -0,1 -55 983 -4

Netto -253 408 -246 735 -2,7 -242 082 -5
     
Fastigheter      
intäkter 3 928 4 114 -4,5 3 480 13
extraordinära intäkter 0     
lokalhyra -5 754 -5 800 0,8 -5 426 -6
övriga kostnader -11 616 -11 876 2,2 -11 020 -5

Netto -13 442 -13 562 0,9 -12 966 -4
      
Finansiering      
medlemsavgifter 335 851 335 693 0,0 326 069 3
utbetalda pensioner -41 688 -34 587 -20,5 -38 485 -8
förändring pensionsskuld 7 529 -9 571 178,7 2 349 221
räntenetto -6 490 -9 362 30,7 -7 493 13
Övriga kostnader   0,0 -5 0
Netto 295 202 282 173 4,6 282 435 5
      
Summa intäkter 384 169 386 608 -0,6 372 538 3

Summa personalkostnader -289 839 -296 138 2,1 -281 611 -3

Summa övriga kostnader -87 465 -90 270 3,1 -87 539 0

Netto 6 865 200  3 388 103
      
Ackumulerat eget kapital 95 276 89 603  88 411

Upplysning om redovisningsprinciper för driftredovisningen lämnas i Not 16
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Tkr Not 2020 2019

Not 1 Redovisningsprinciper Förbundet redovisar enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning och följer god 
 redovisningssed samt anvisningar lämnade av Rådet för kommunal redovisning (RKR).
 Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med inves
 teringsbidrag och gjorda avskrivningar.
 Avskrivningar följer i princip rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner 
 om avskrivningstider och startar den månad anskaffning sker eller, vid större projekt, den 
 månad vi tar anläggningen i drift.
 Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och intäktsposter periodiseras.
 Löner, semester och okompenserad övertid periodiseras. Upplupna löner, outtagen 
 semester och okompenserad övertid, inklusive sociala avgifter skuldbokförs.
 Pensionsskuld. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Avsättning 
 för pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. 
 Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med den  
 kommunala redovisningslagen. Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kort
 fristiga skulder, avsättningar och ansvarsförbindelser.
 Hyres- och leasingavtals restskulder under återstående löptid redovisas som ansvars-
 förbindelse inom linjen i balansräkningen. RKRs rekommendation nr 13.1 tillämpas.

Not 2 Verksamhetens intäkter Kommunal beredskapsplanering 869 820
 Övriga intäkter kommuner, landsting och staten 3 790 278
 Statliga bidrag 167 1 703
 Ersättning för sjuklön covid-19 1 730
 Taxor och avgifter 34 836 34 872
 Utbildning och konsulttjänster 2 601 4 841
 Externa hyror 3 597 3 591
 Övrigt 726 364
 
 Summa externa intäkter 48 317 46 469

Not 3 Verksamhetens kostnader Utgifter för material, entreprenader och konsulter 13 765 13 871
 Löner, arvoden och kostnadsersättningar 190 324 184 797
 Sociala avgifter och pensioner  93 888 91 904
 Personalsociala kostnader  5 628 4 910
 Hyra, leasing, fastighetsservice och energi 15 690 16 145
 Förbrukningsmaterial m m  12 698 9 347
 Reparation och underhåll  6 555 6 605
 Övrigt  15 354 16 602
 
 Summa externa kostnader  353 902 344 181

Not 4 Avskrivningar Planenlig avskrivning på mark, byggnader 3 296 3 015
 Planenligt avskrivning maskiner och inventarier 13 553 14 385
 Nedskrivning av anläggningstillgångar - -
 
 Summa avskrivningar  16 849 17 400

Noter

I posten övrigt ingår realisationsvinster 
enligt not 6. Realisationsförluster ingår 
i posten övrigt i not 2. 
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Tkr Not  2020 2019

Not 5 Medlemsavgift Kommun Andel 
 Botkyrka 11,59% 35 812 34 769
 Ekerö 7,55% 23 328 22 649
 Haninge 16,72% 58 986 57 268
 Huddinge 18,97% 70 030 67 990
 Nacka 11,59% 35 812 34 769
 Nykvarn 1,48% 5 919 5 747
 Nynäshamn 6,29% 20 818 20 212
 Salem 2,48% 7 663 7 440
 Södertälje 14,25% 47 167 45 793
 Tyresö 9,08% 30 315 29 432
 
 Summa 100,00% 335 851 326 069

Not 6 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen 6 865 3 388
 Avgår: realisationsvinster  -140 -399
 Återföring av effekt av RIPS-ränta   
 
 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6 725 2 989
 Medel till RUR  -3 366 0
 Medel från RUR  0 0
 Årets balanskravsresultat  3 359 2 989
 Balansunderskott från tidigare år  0 0
 Summa  3 359 2 989
 Balanskravsresultat att reglera  0 0  
   

Not 7 Materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde  101 412 97 996
 Inköp  967 3 416
 Försäljningar  - -
 Utrangeringar  - -
 Överföringar  - -
 Utgående anskaffningsvärde  102 379 101 412
   
 Ingående ack avskrivningar  -27 351 -24 336
 Försäljningar  - -
 Utrangeringar  - -
 Övrföringar  - -
 Årets avskrivningar  -3 296 -3 015
 Utgående ack avskrivningar  -30 647 -27 351
   
 Ingående ack nedskrivningar  - -
 Försäljningar  - -
 Utrangeringar  - -
 Årets nedskrivningar/återföringar  - -
 Utgående ack nedskrivningar  0 0
   
 Utgående redovisat värde  71 732 74 061
   
 Avskrivningstider (genomsnittliga)  40 40 

Noter

Linjär avskrivning tillämpas för 
samtliga Mark och byggnader

Medlemsavgiften består av tre delar. 
Grundavgiften fördelas enligt andelen. 
Pensionskostnader intjänade före 
1998 betalar kommunerna Botkyrka, 
Ekerö och Salem direkt till KPA medan 
övriga kommuner betalar via medlems-
avgift. Hyreskostnader för brand-
stationer ingår i medlemsavgiften för 
Huddinge, Nykvarn och delvis Tyresö 
medan övriga  kommuner står för dessa 
kostnader själva.
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Noter

Försäljning avser  
huvudsakligen 
transportmedel.

Tkr Not  2020 2019

Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde  251 068 243 531
 Inköp  5 844 8 674
 Försäljningar  -870 -1 137
 Utrangeringar  - -
 Överföringar  - -
 Utgående anskaffningsvärde  256 042 251 068
   
 Ingående ack avskrivningar  -193 402 -179 923
 Försäljningar  680 906
 Utrangeringar   
 Överföringar   
 Årets avskrivningar  -13 553 -14 385
 Utgående ack avskrivningar  -206 275 -193 402
 
 Ingående ack nedskrivningar   0
 Försäljningar   -
 Utrangeringar   -
 Årets nedskrivningar/återföringar   -
 Utgående ack nedskrivningar  0 0
   
 Utgående redovisat värde  49 766 57 666
   
 Avskrivningstider (genomsnittliga)  6 6
   
   
 Mark och byggnader  102 379 101 411
 Maskiner o mikrovågslänkar  6 202 6 202
 Inventarier  27 667 26 706
 Transportmedel  177 425 177 483
 Förbättringsutgifter ej ägda fastigheter 1 323 1 323
 Övriga maskiner och inventarier  43 425 39 355
 
 Summa  358 421 352 480

Not 8 Sålda och utrangerade Anskaffningsvärde  870 1 137
 Ackumulerade avskrivningar  -680 -906
 Nettovärde  190 231
 Försäljningspris  331 630
 Realisationsvinst  140 422
 Realisationsförlust  0 -23
 
 Nettovinst  140 399

   
Not 9 Fordringar  Kundfordringar  65 946 76 769
 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 3 885 4 359
 Övriga kortfristiga fordringar  5 204 4 286
 
 Summa  75 035 85 414  

Not 10 Eget kapital  Ingående eget kapital  88 411 85 023
 Årets resultat  6 865 3 388
 
 Utgående eget kapital  95 276 88 411
        varav avsatt till RUR  9 534 6 168
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Tkr Not 2020 2019

Not 11 Pensionsförpliktelser  Avgiftsbestämd ålderspension 10 422 9 581
 Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26% 2 528 2 324
 
 Summa kortfristig pensionsskuld 12 950 11 905
 Avsättning för pensionsskuld intjänad efter 1997 192 778 193 628
 Varav avsätt till ÖK-SAP   
 Särskild löneskatt  46 768 46 974
 
 Summa avsättning för pensioner 239 546 240 602
 Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998  88 150 93 889
 
 Summa ansvarsförbindelse pensioner 88 150 116 666
 Totala pensionsförpliktelser 340 646 369 174

Not 12 Kortfristiga skulder  Skuld till kreditinstitut och kunder   
 Leverantörer 11 353 9 837
 Skatteavräkning 5 093 6 825
 Upplupna personalkostnader 34 415 38 155
 Övriga uppl kostnader och förutb intäkter 77 251 60 138
 
 Summa 128 112 114 955

Not 13 Kostnader för revision Räkenskapsrevision 75 75
 Förtroendevalda revisorer årsarvode 84 71
 
 Summa 159 146
 

Not 14 Övriga ansvarsförbindelser  Hyra fastigheter inom ett år 5 749 5 718
 Hyra fastigheter inom 2-5 år 11 590 11 527
 Leasing inventarier inom ett år 173 246
 Leasing inventarier inom 2-5 år 252 46
 Leasing inventarier inom efter 5 år   
 
 Summa hyres- och leasingavtals resterande värde 17 764 17 537
 Årets avgift 6 032 5 980

Not 15 Justering för ej  Justering för realisationsvinster  -140 -399 
likvidpåverkade poster Justering för avskrivningar 16 849 17 400
 Justering för avsättningar till pensioner  -1 056 5 137
 
 Summa justering för ej likvidpåverkande poster 15 653 22 138

Not 16 Driftredovisning principer Förbundsövergripande gemensamma intäkter och kostnader, som ex medlemsavgifter, 
 pensionsskuld och fastighetskostnader bokförs centralt och fördelas inte ut på övrig 
 verksamhet. Övriga intäkter och kostnader resultatförs där den uppstår i verksamheten. 
 Budgeten periodiseras utifrån tänkt intäkts- och kostnadsflöde. Större delen av våra 
 kostnader fördelas jämt under året. Förbundet redoviserar enligt bruttoprincipen och 
 internredovisar specifika projekt och aktiviteter. Förbundet tillämpar ingen interndebitering. 

Not 17 Investeringsredovisning principer  Förbundet har inga investeringar som pågår under flera år, utan varje år görs en ny 
 bedömning över vilka investeringar som ska ingå i ramen. Till investeringar räknas inköp 
 överstigande 25 tkr och/eller livslängd över 5 år. Vi redoviserar enligt bruttoprincipen. 

Pensionsförpliktelserna beräk-
nas av KPA enligt RIPS 07. Lik-
viditetsöverskottet förvaltas i 
egen regi och används till inves-
teringar i fastigheter, maskiner 
och inventarier.
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Revisionsberättelse
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Vår verksamhet omfattar nio heltids- och tre deltidsstationer samt nio brandvärn. 
Vi driver också Räddningscentralen Stockholms län som är en larm- och ledningscentral.

Heltidsstationer

Deltidsstationer

Brandvärn

Räddningscentralen Stockholms län

 Våra brandstationer.



 Förbundsdirektionen 2020.
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Direktionens ordinarie ledamöter

18   Tobias Nässén (M) Nacka
11   Harry Bouveng (M) Nynäshamn
29   Meeri Wasberg ordförande (S) Haninge
19   Ove Wallin 1:e vice ordförande (C) Ekerö
10   Boel Godner (S) Södertälje
4   Sven Gustafsson (M) Haninge 
7   Serkan Köse 2:e vice ordförande (S) Botkyrka
9   Anders Linder (S) Tyresö
5   Andreas Lundvall (M) Salem

12   Solveig Nilsson (M) Botkyrka
25   Shewen Nysmed (S) Huddinge
17   Erik Ottoson (M) Huddinge 
21   Alexander Rosenberg (M) Södertälje
26   Majvie Swärd (S) Nacka 
3   Leif Zetterberg 3:e vice ordförande (NP) Nykvarn

Direktionens ersättare

24   Inger Andersson (S) Nynäshamn
13   Kennet Bergh (M) Huddinge
6   Stefan Dayne (KD) Botkyrka

16   Kristoffer Eriksson (M) Haninge  
1   Tobias Hammarberg (L) Haninge  

22   Christine Lorne (C) Nacka
27   Marita Lärnestad (M) Södertälje
15   Arne Närström (S) Salem
23   Hanna Svensson (S) Ekerö

  Anneli Sjöberg (S) Huddinge (saknas på bild)
20   Martin Sääf (L) Nacka
14   Erkki Vesa (M) Tyresö
8   Lembit Vilidu (M) Nykvarn

28   David Winerdal (KD) Södertälje 
2   Carl Widercrantz (TUP) Botkyrka 

Direktionen är vald på en mandatperiod om fyra år räknat från och med 1 januari året efter valår. 
Under 2020 har direktionen haft sju protokollförda sammanträden. 

Direktionen består av 15 ledamöter och 15 ersättare från våra tio medlemskommuner.

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka och Södertälje kommun utser vardera 2 ledamöter och 2 ersättare.

Ekerö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.
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Södertörns brandförsvarsförbund

Adress: Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby
Telefon: 08–721 22 00
E-post: brandforsvaret@sbff.se
Följ oss gärna på www.sbff.se och sociala medier
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Revisionsberättelse för år 2020 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, org. nr 222000-3020, och dess 
förbundsmedlemmar. 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för 
år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 

DocuSign Envelope ID: F062B856-A4D6-4FFC-A84E-B49E68BC019C



2 
 

för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för år 2020. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Huddinge den 29 mars 2021 

 

_____________________________ _____________________________ 

Eva-Li Prades   Marianne Broman 

För Kommunmedlemmarna  För Region Stockholm 

 

_____________________________ 

Niklas Schierenbeck 

Auktoriserad revisor 
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Beslutad av styrelsen den 26 mars 2021 

ÅRSREDOVISNING  
2020 

 



 
 

Ordförande har ordet 
 
Verksamhetsåret 2020 har varit ett år fyllt med många nya utmaningar och 
stora krav på att samhället samordnar viktiga resurser för att kunna 
upprätthålla en välfungerande välfärd.  
 
Det år vi lägger bakom oss har inneburit möjlighet till utveckling, främst 
genom att vi tagit flera steg inom det digitala arbetet med webinarier och 
nya digitala mötesformer. Men vi har också haft utmaningar i att få till nya 
satsningar på samverkan och samordning. Inför kommande verksamhetsår 
riktar styrelsen stort fokus på att Samordningsförbundet ska omsätta 
medel i insatser som kommer våra medborgare till gagn. 
 
Samordningsförbundet har en viktig roll i tider när vi ser en ökad psykisk 
ohälsa i samhället, när fler blir arbetslösa och sjukfrånvaron ökar. Att 
möjliggöra ett sammanhållet stöd för de som har behov av flera insatser 
från våra medlemmar blir nu än viktigare. Tillsammans har vi ett ansvar att 
bygga långsiktig och hållbar samverkan för att inte fler personer ska 
hamna utanför i pandemins spår. 
 
Tack till alla samverkansparter, styrgrupper och personal i finansierade 
insatser. Tack också till förbundskansliet, styrelseledamöter och 
berednings-gruppen, ni alla bidrar med stort engagemang och värdefull 
kunskap. Samverkan är en kontinuerlig och levande process där vi 
tillsammans bygger vägen framåt. 
 

      
Eva Carlsson-Paulsén 
Ordförande  
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1. Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 
2020 i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i 
tillämpliga delar. Till redovisningen hör två bilagor. 

 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Under 2020 har Samordningsförbundet finansierat flera olika insatser där såväl 
individinriktade projekt som mer långsiktig och integrerad samverkan och 
strukturpåverkande insatser ingår. Årets resultat har på flera sätt påverkats av 
pandemins effekter.  
 
• Förbundets kunskapsseminarier har varit fortsatt uppskattade och lockade 
drygt 650 deltagare under året. Vi ställde snabbt om denna verksamhet vid starten av 
pandemin och 10 av 11 seminarier genomfördes digitalt. 
 
• Totalt har förbundet finansierat 6 individinriktade insatser som nått ut till drygt 
480 deltagare och 30 procent gick direkt till ett arbete eller började studera efter 
insats.  
MIA-projektet övergick till MIA Vidare med fortsatt ESF-stöd under våren 2020.  
Förbundet beviljade under våren medel till ett projekt för samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering för utlandsfödda med smärtproblematik. Danderyd 
sjukhus är projektägare och projektet medfinansieras även från Region Stockholm.  
 
• Under året anställdes en tjänstedesigner som i sitt första uppdrag bidrog till en 
förstudie genomförd av Huddinge kommun med fokus på samordningsbehov kring 
unga vuxna. 
 
• Under hösten söktes och beviljades medel från Europeiska Socialfonden (ESF) 
för att Huddinge kommun ska genomföra en förstudie kring unga som varken arbetar 
eller studerar, med start i februari 2021. 
 
• Förbundet har arbetat vidare med att implementera ett mer systematiskt arbete för 
jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.  
 
•  Kansliet har arbetat aktivt med att möjliggöra den lokala och nationella mätningen 
av indikatorer för den finansiella samordningen.  
 
• Verksamhet har finansierats med medlemsbidrag på totalt 14,6 miljoner kronor och 
5,5 mnkr i riktade projektbidrag till MIA-projektet. Därtill hade förbundet vid årets 
början tillgångar på 5,6 mnkr avseende överskott från tidigare verksamhetsår. 
Kostnaderna för verksamheten uppgick till drygt 16,7 miljoner kronor. Vid 2021 
års utgång hade förbundet därmed utökat sitt eget kapital till att omfatta ca 8,9 mnkr.  
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1.2 Om förbundet  
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem bildades den 1 januari 2013. Sedan tidigare 
fanns separata Samordningsförbund i Botkyrka (bildat 2006) och i Huddinge (bildat 2007). 
Nedan följer en kort beskrivning av Samordningsförbundets organisation, syfte och 
övergripande inriktning. 

1.2.1 Organisation och uppdrag  
Samordningsförbundet är en fristående offentligrättslig juridisk person med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt de tre kommunerna Botkyrka, 
Huddinge och Salem som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses 
av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli. Samordningsförbundet är medlem i 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). 
 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge möjligheter att utveckla samverkan lokalt inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv 
resursanvändning. Samordningsförbundet följer även Lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning och kommunallagen (2018:725) i tillämpliga delar. 
 

1.2.2 Verksamhetsidé och vision 
Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser 
utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. Finsam-lagstiftningen ger myndigheterna en unik 
möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som behöver 
samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en arena där myndigheterna och 
vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala 
förutsättningarna och bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt 
sätt.  
 
De verksamheter som finansieras kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet och ska 
i första hand leda till att individer som behöver samordnad rehabilitering blir självförsörjande 
genom arbete/studier. Samordningsförbundet verkar genom att finansiera insatser som 
bedrivs av de samverkande parterna. Förbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att 
skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan 
t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Arbetet i Samordningsförbundet utgår från följande tre hörnstenar som sammanfattar 
verksamhetsidé och vision  
 

      Individens behov i fokus 
      Vi möjliggör effektiva och framgångsrika insatser,          

Förbundet har ett tydligt utvecklingsfokus.  

1.2.3 Finansiering  
Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från 
medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, 
alltså även Arbetsförmedlingens del. De tre kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och 
Region Stockholm står för återstående fjärdedel av tilldelade medel.  
 
Medlemmarnas bidrag till verksamheten 2020 uppgick till drygt 14,6 miljoner kronor, vilket 
innebär en ökning med ca 0,1 miljon kronor jämfört med föregående år. Genom att delta i det 
regionala samarbetet inom MIA-projektet, mottog förbundet dessutom knappt 5,6 miljoner 
kronor i externa projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF).  

http://nnsfinsam.se/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210
https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2018/12/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018597-om-kommunal-bokforing-och_sfs-2018-597
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018597-om-kommunal-bokforing-och_sfs-2018-597
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
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1.3 Styrning och uppföljning av verksamheten 
1.3.1 Styrelse och revisorer 
Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar 
för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. 
Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen 
utser inom sig ett presidium bestående av en ordförande och två vice ordförande. Under 2020 
har Eva Carlsson-Paulsén varit ordförande. Posten som 1:e vice ordförande har varit vakant 
och Elisabeth Bovin-Exner har varit 2:e vice ordförande.  
 
 Tabell 1. Styrelsens sammansättning 2020 

 
Under 2020 har styrelsen haft fem protokollförda möten. Presidiet har haft sex möten. Till 
varje styrelsemöte är en eller flera av de finansierade insatserna inbjudna för att 
återrapportera om verksamhetens innehåll och resultat. Under året har styrelsen utöver beslut 
om finansiering av insatser även bl.a. antagit uppdragsbeskrivning för tjänstedesigner. 
Muntliga föredragningar har bl.a. gjorts av avslutsrapport för KLARA-projektet, projektet 
Koordinerad rehabiliteringskedja och slutrapport från förstudie unga Huddinge-bor. Med 
anledning av det förändrade läget i samband med Covid-19 har styrelsens möten sedan mars 
månad haft förkortade dagordningar med minskat antal informationsärenden. Möten har också 
genomförts med enbart ordinarie ledamöter/tjänstgörande ersättare på plats fysiskt. Ersättare 
har erbjudits att delta i digitalt. 
 
Styrelse och beredningsgrupp har under året haft en gemensam planeringsdag för att 
diskutera uppdraget och för att göra prioriteringar inför kommande verksamhetsplan. I juni 
bjöds styrelsen in till en digital informationsträff där samtliga finansierade verksamheter 
presenterades. Under hösten har presidiet också haft ett digitalt medlemssamråd. 
 
Samordningsförbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska 
förbundets verksamhet. Huddinge kommunfullmäktige utser en revisor som ska företräda 
samtliga medlemskommuner. De tre revisorerna har under 2020 varit Marianne Broman, 
utsedd av Region Stockholm, Eva-Li Prades, utsedd av Huddinge kommun samt Niklas 
Schierenbeck, KPMG utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  
 

1.3.2 Kansli och beredningsgrupp 
Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. Kanslitjänster köps in från Huddinge 
kommun och Arbetsförmedlingen. Under 2020 har förbundet haft ett kansli med en förbunds-
chef, en utvecklingsledare samt administratör och en kommunikatör på deltid. Förbundet har 
av Huddinge kommun även köpt tjänster avseende ekonomiadministration. Kommunikatören 
har även uppdrag som ansvarig för insatskatalogen. En tjänstedesigner anställdes i kansliet i 
juni för ett tidsbegränsat uppdrag. Såväl kommunikatör som tjänstedesigner arbetar med 
samma uppgifter på halvtid för Samordningsförbundet Södertälje. Därutöver är en utredare 
som ingår i det MIA Vidare anställd på kansliet. Under våren 2020 tog kansliet också emot en 
praktikant från Stockholms Universitets kandidatprogram i mångfaldsstudier. 

Ordinarie ledamöter Ersättare Utsedd av 
Eva Carlsson-Paulsén, ordförande Sara Holmgren Huddinge kommun 
Caroline Rhawi  t.o.m. 30/6 2020 
Ing-Marie Viklund fr.o.m. 1/4 2020 

Solveig Nilsson Botkyrka kommun 

Elisabeth Bovin-Exner, 2:e vice ordf. Patrick Robbertte t.o.m. 30/6 2020 Salems kommun 
Karin Adolfsson  Arne Närström Region Stockholm 
Nagam Alkass Mathias Holmlund Försäkringskassan 
Claes-Göran Nilsson  Pia Erneborg Arbetsförmedlingen 

https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2018/12/F%C3%B6rbundsordning.pdf
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Förbundets parter är representerade i den gemensamma beredningsgruppen som utgör ett 
stöd till kansliet i framtagande av förslag till och genomförande av styrelsens beslut. 
Beredningen består av representanter från förbundets medlemmar och har även till uppgift att 
informera samt förankra beslut i den egna organisationen.  

1.3.3 Uppföljning och utvärdering  
För att få tillgång till resultat och underlag som är relevanta och pålitliga arbetar förbundet i 
enlighet med en fastslagen uppföljnings- och utvärderingspolicy som innehåller följande delar: 
• Finansierade insatser åtar sig att registrera deltagare i uppföljningssystemet SUS. 
• Finansierade insatser avlämnar skriftliga rapporter tertialvis samt vid årets slut som 

innehåller måluppföljning, avvikelserapportering och prognos/utfall för det ekonomiska 
resultatet 

• Finansierade insatser ska i tillämpliga fall följa upp deltagare ett år efter avslutad insats1. 
• Årlig enkätundersökning till deltagare, personal, styrgrupper, beredningsgrupp och styrelse 

baserad på indikatorer för finansiell samordning. 
• Webenkäter riktade till personal och chefer på de samverkande myndigheterna i syfte att 

mäta kännedom om och upplevd nytta av finansierade insatser. 
• Förbundet bedömer därutöver om en särskild extern och/eller intern utvärdering av insats 

bör göras. Under 2020 har extern utvärdering varit kopplad till MIA-projektet, Tillväxt 
Kvinna och det nystartade projektet Koordinerad Rehabkedja. 

 
Alla finansierade insatser har mål som mäter hur väl man uppnår syftet med den finansiella 
samordningen. Dessa mål rör bl.a. utveckling av samverkan, deltagarflöden och andel deltagare 
som närmat sig arbetsmarknaden. De insatsspecifika målen kan skilja sig åt beroende på 
projektets målgrupp och verksamhet och huruvida de arbetar individ- eller strukturinriktat. 
Tillsammans ska dock de finansierade insatserna bidra till de förbundsövergripande mål och 
indikatorer som antagits i verksamhetsplanen. 
 
Samordningsförbundet har tagit en aktiv roll i utvecklandet av indikatorer för den finansiella 
samordningen där man under 2020 bl.a. deltagit i arbetet med införandet av en indikator som 
avser mäta förbundens arbete med jämställhet och inkludering. Förbundet stödjer också 
arbetet med att säkerställa god uppföljning och utvärdering i det länsgemensamma MIA-
projektet där en intern utredaren i projektet är anställd i förbundets kansli.  
 
Extern utvärdering i form av följeforskning har under 2020 skett i MIA-projektet och Tillväxt 
Kvinna. Projektet Koordinerad Rehabkedja har särskild utvärderingsresurs från Danderyds 
sjukhus kopplad till projektet. 

1.3.4 Kommunikation  
Samordningsförbundets kommunikationsarbete utgår från den kommunikationsplan som 
antagits 2019. Målsättningen med kommunikationsinsatserna är att förbundets uppdrag och 
verksamhet ska vara känd i allmänhet bland de definierade målgrupperna och ses som en 
naturlig samverkansarena i synnerhet av de primära målgrupperna. 
 
All kommunikation ska därför syfta till att: 
• skapa kännedom och kunskap om förbundet och dess syfte, 
• informera om verksamheterna och målen i de insatser som finansieras av förbundet, 
• löpande sprida kunskap om resultat från insatser som finansieras av förbundet, 
• stödja samverkan mellan medlemmarna i förbundet. 

                                                        
1 Vissa avvikelser kan förekomma från detta krav beroende på tillgång till administrativa 
uppföljningssystem, möjlighet till personuppgiftshantering och personalresurser. Under 2020 har 
uppföljning varit ofullständig och resultatet är bristfälligt. 
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1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

1.4.1 Pandemins effekter på verksamheten 
Året som gått har, som för de flesta, varit ett år där pandemins effekter påverkat 
verksamheten. Vi har sett en del utmaningar och till viss del negativ påverkan på 
finansierade insatser. Men också positiva möjligheter där digitalisering underlättat 
samverkan och behov av att snabbt samordna offentlig förvaltning har lett till innovativa 
lösningar som främjat organisation och individ.  
 
Den tydligaste och mest synbara förändringen för Samordningsförbundet har varit den 
snabba övergången till digitala plattformar för möten och seminarier. I de flesta 
sammanhang har övergången fungerat bra, men vi ser också en del utmaningar där 
exempelvis juridiska hinder för beslutsföra styrelsemöten på distans har försvårat 
arbetet i förbundet under pandemin. Att inte kunna ha fysiska sammankomster har 
också till viss del försvårat arbetet med att ta tillvara deltagarnas erfarenheter, att 
samverka med civilsamhället och att skapa mötesplatser för interaktiv dialog och 
utveckling.  
 
Pandemins effekter på vårdbehov, sjukskrivningar och arbetslöshet har inneburit en hög 
arbetsbelastning hos flera av Samordningsförbundet medlemmar och på olika sätt 
påverkat förbundets möjlighet att stödja och finansiera samverkansinsatser. Vissa 
utvecklingsområden har accentuerats och inneburit nya möjligheter till samverkan, men 
pandemin har också lett till att nya utvecklingsprojekt har fått stå tillbaka då 
medlemmarna behövt fokusera på sitt grunduppdrag. Vad gäller påverkan på 
finansierade insatsers verksamhet redovisas det till viss del i bilaga 2. 

1.4.2 Medlemmarnas engagemang i den lokala finansiella samordningen 
Medlemmarnas möjlighet att bidra lokalt i utveckling av samverkan samt utföra 
rehabiliteringsinsatser och samordnade projekt finansierade av Samordningsförbundet 
påverkas av såväl händelser i omvärlden som omorganisation och förändringar i den 
egna organisationen. Prioriteringar i verksamheten, personalomsättning och svårigheter 
att rekrytera personal påverkar möjligheten för medlemmarna att bemanna insatser och 
att uppmärksamma samverkansbehov och med det ställa om till och starta upp nya 
projekt. 
 
Då samverkan och kunskap om finansierade insatser ständigt behöver underhållas ställs 
stora krav på aktivt kunskapsinhämtande och dialog på alla nivåer. Förbundschef och 
styrelse bär ett stort ansvar för att åtagandena uppfylls samt att säkerställa att 
engagemang och kompetens finns i hela styrkedjan från uppdragsgivare till medarbetare 
som möter våra deltagare. Beredningsgruppens medlemmar har nyckelroller i arbetet 
med kommunikation, förankring och spridning av förbundets uppdrag och resultat. 
 
I sina regleringsbrev har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan haft ett tydligt 
uppdrag att arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för 
långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitets-
ersättning. Inför 2020 infördes ett förtydligande i myndigheternas regleringsbrev där 
”Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska bidra till att alla parter i samverkan tar 
ansvar för samordningsförbundens insatser”. 

Arbetsförmedlingen genomgår nu en omfattande reformering där arbetssökande i större 
utsträckning hänvisas till självservice och andra digitala tjänster och fristående aktörer 
ska rusta och matcha arbetssökande till arbete. Konkret har detta inneburit att 
förutsättningarna för arbetslösa att samtidigt delta i finansierade insatser och vara 
inskrivna på Arbetsförmedlingen har förändrats. Detta ser vi bl.a. i MIA och START.  



 

7 
 

 
Nya arbetssätt inom Arbetsförmedlingen har inneburit att arbetslösa haft begränsade 
möjligheter att delta i finansierade insatser och samtidigt vara inskrivna på Arbets-
förmedlingen. Även inflödet av sjukskrivna individer till insatser är påverkat av de 
statliga myndigheternas beslut att individer inte kan ta del av insatser finansierade av 
samordningsförbund och samtidigt vara inskrivna i det förstärkta samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.2  
 
En ytterligare förändring kopplat till förändringar på Arbetsförmedlingen är att antalet 
medarbetare på lokala Arbetsförmedlingskontor kraftigt minskat och förmågan att agera 
på lokal nivå därmed reducerats. I MIA Vidare ser vi t.ex. att Arbetsförmedlingen under 
2020 dragit in tre tjänster från projektet vilket medfört vakanser samt arbete med 
nyrekryteringar från andra samverkansparter. Vi ser att reformeringen av Arbetsför-
medlingen ställer krav på förändringar i förhållande till den finansiella samordningen 
som bygger på att medarbetare medverkar i finansierade insatser på lokal nivå. 

1.4.3 Brister i uppföljningssystemet SUS 
Förbundet ska tillse så att medlemmarna som driver finansierade insatser registrerar 
deltagare i uppföljningssystemet SUS. SUS förvaltas av Försäkringskassan, som beslutade 
att installera ett nytt rapportverktyg i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla 
allvarliga brister där alla delar ännu inte är korrigerade. Därför måste viss reservation 
göras vad gäller statistiken i denna redovisning. 
  
En ytterligare brist i SUS är att tillgång till registrering endast tillåts för anställda inom 
Region, kommun eller Arbetsförmedling respektive Försäkringskassan. Det gör att 
möjligheterna för Tillväxt Kvinna att registrera i SUS begränsas eftersom det drivs inom 
ramen för ett idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan kommun, Arbetsförmedling 
och civilsamhälle, där de senare är utförare av finansierad insats. Den data som 
redovisas i denna rapport och är hämtad från SUS avser därmed inte deltagare från 
Tillväxt Kvinna. 

1.4.4 Översikt över verksamhetens utveckling 
Tabell 2. Översikt över verksamhetens utveckling 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens 
intäkter (tkr) 

20 079 19 948 20 629 20 087 17 383 

Verksamhetens 
kostnader (tkr) 

-16 739 -19 438 - 21 090 - 20 449 - 17 415 

Årets resultat 3 340 510 -461 -362 -32 
Soliditet 51% 34 % 36 % 36 % 47 % 
Antal 
anställda3 

0 0 0 0 0 

 

1.4.5 Händelser av väsentlig betydelse för det finansiella resultatet 
I budget för 2020 hade Samordningsförbundet budgeterat nya/utökade insatser med 
3 750 000 kronor. På grund av ovan beskrivna hinder och utmaningar kopplade till 
pandemins effekter och medlemmarnas förutsättningar att starta upp ny verksamhet, 
tillkom dock endast en ny individinriktad insats (Koordinerad Rehabkedja) och 
ytterligare en utökning (uppsökande insatser i UPIS). Därutöver anställdes en 
                                                        
2 Nationella Samverkansgruppen minnesanteckningar 20181129 
3 Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. Kanslitjänster har under 2020 köpts in via avtal 
med Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen och består av motsvarande 5,25 heltidstjänster varav 1 
tjänst finansieras av MIA-projektet och två tjänster delfinansieras av Samordningsförbundet Södertälje. 
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utvecklingsledare med uppdrag att implementera metoden tjänstedesign. Det betyder att 
merparten av avsatta medel för nya/tillkommande insatser inte tagits i anspråk. 
 
Därtill har viss sjukfrånvaro bland såväl kansliets personal som personal i finansierad 
verksamhet lett till minskade kostnader. Omställningar till digitala mötesformer har 
också lett till minskade utgifter för hyra av lokaler i samband seminarier och 
konferenser. 
 

1.5 Måluppfyllelse 

1.5.1 Sammanfattning av verksamhetsplan 2020 
I verksamhetsplanen för 2020 betonas att Samordningsförbundet ska stödja metod- och 
kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom 
rehabiliterings-området. I förbundets uppdrag ingår också att finansiera och stödja 
struktur- och individinriktade insatser som bygger på lokal samverkan. Målet med dessa 
insatser är att individer i förvärvsaktiv ålder, boende i Botkyrka, Huddinge eller Salem 
och som har ett samordnat rehabiliteringsbehov, återfår hälsan och ökar sina 
möjligheter till självförsörjning genom arbete och/eller studier.  
 
I följande del av årsredovisningen följer en sammanfattande beskrivning av de 
aktiviteter som genomförts under året och dess resultat och måluppfyllelse. 
Redovisningen har utgått från tre målområden;  

 Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur, 

 Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov, 

 Bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. 
 

1.6 MÅLOMRÅDE ETT; Stödja metod- och 
kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur 
 
Målsättningar  
  Förbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet. 
 Förbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad 

rehabilitering. 
 
Bedömning görs att måluppfyllelsen är godtagbar avseende målområde ett. I nedan 
tabell redogörs för indikatorer för målområdet och resultat för året som gått. 

 

Målområde 1  

Stödja metod- och 
kunskapsutveckling samt 
förbättrad samverkans-
kultur. 

Resultat 2020 (resultat 2019 inom parantes) 

Minst 80 % av personalen 
och chefer hos 
medlemmarna upplever att 
verksamhet som förbundet 

55 % (69 %) av styrelseledamöter, chefer i beredningsgrupp 
och styrgrupper och medarbetare upplever att förbundet 
har strukturer för samverkan i syfte att initiera, upprätthålla 

Tabell 3. Måluppfyllelse för målområde ett 
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1.6.1 Strukturer för välfungerande samverkan 
Resultat av strukturpåverkande insatser följs upp utifrån insatsernas omfattning och 
konkreta resultat av insatserna. Förhoppningen är också att insatserna ger effekter i form 
av ett gemensamt lärande och ansvarstagande inom välfärds- och rehabiliteringsarbetet.  
Enkätundersökningen som grundar sig på indikatorerna för finansiell samordning försöker 
fånga in förbundets bidrag till struktur och långsiktighet i samverkansarbetet. Enkätsvaren 
                                                        
4 Källa: Indikatormätning 2020. Totalt antal respondenter är 29 personer. 
5 Källa medarbetarenkäten 2020. Totalt antal respondenter är 109 personer. 
6 Ibid. 
7 Källa medarbetarenkät 2020. Totalt antal respondenter är 138 personer.  

finansierar bidrar till bättre 
samverkan. 

och underhålla relationer mellan inblandade aktörer. 4.                           
84 % (71 %) av medlemmarnas medarbetare uppger att 
finansierade insatser helt eller delvis bidrar till bättre 
samverkan.5 

Resultat från 
strukturinriktade insatser 
leder till förbättringar i 
medlemmarnas ordinarie 
verksamhet. 

De ordinarie verksamheternas möjlighet att implementera 
och tillvarata resultat och kunskap är begränsade och sker 
inte i den utsträckning som skulle önskas. Tillvaratagande 
sker t.ex. genom IPS-metodstöd samt genom att insats-
katalogen finns tillgänglig på intranät hos myndigheterna 
och har fler användare. 

55 % av medarbetarna hos medlemmarna upplever att 
finansierade insatser är till stöd och hjälp för dem i sitt 
arbete. Ytterligare 28 % upplever att insatserna delvis är till 
stöd och hjälp för dem i sitt arbete.6 

Förstudie Unga Huddingebor har bidragit till ökad kunskap 
om målgruppens behov. 

Insatser från förbundet 
bidrar till förbättrad 
kompetensutveckling hos 
medlemmarna. 

653 (592) deltagare under 11 kunskapsseminarier.  

Anställning av tjänstedesigner som underlättar för med-
lemmarna att använda sig av metoden i utvecklingsarbete. 
Kontinuerlig spridning av resultat från individ- och 
strukturinsatser. 

Förbundet bidrar till 
systematiskt arbete för att 
stärka och utveckla en jämlik 
och jämställd 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 
 

Arbete i enlighet med fastslagen inkluderingsplan och 
samtliga insatser redovisar könsuppdelad statistik. 

Tre dialogmöten kring inkluderingsfrågor har genomförts 
med medarbetare från finansierade insatser. 

MIA Vidare har särskilt fokus på att främja inkluderande 
förhållnings- och arbetssätt samt motverka diskriminering. 

Samordningsförbundet är 
känt hos samverkande parter. 

Kansli och styrelse arbetar i enlighet med fastslagen 
kommunikationsplan.  

75 % (83 %) av medlemmarnas medarbetare uppger att de 
känner till någon av förbundets finansierade insatser.7 

495 personer tar emot förbundets nyhetsbrev. Förbundets 
LinkedIn-konto och hemsidan lockade betydligt fler 
besökare jämfört med tidigare år. 

Kansliet har besökt socialnämnder i Huddinge och Salem 
samt deltagit vid lunchseminarium i Riksdagen. 
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bekräftar att vi gör mycket bra som bidrar till att stärka strukturen för samverkan och 
samordning, men ger oss också värdefull information inom vilka områden förbundet och 
finansierade insatser behöver vidareutveckla.  
 
På frågan om det finns strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer 
mellan inblandade aktörer ser vi en negativ utveckling, styrelsen undantagen. Samlade 
andel positiva svar från de tre respondentgrupperna uppgår år 2020 till 55 % jämfört med 
69 % år 2019. Såväl personal som chefer kopplad till Samordningsförbundet HBS upplever i 
mindre omfattning att det finns välfungerande samverkansstrukturer. I jämförelse med det 
nationella indikatorresultatet8 ser vi även där att personal och chefer i lägre utsträckning än 
genom-snittet bedömer att det finns välfungerande strukturer för att initiera, upprätthålla 
och underhålla relationer i samverkansarbetet. Respondentgrupperna för Samordnings-
förbundet Botkyrka Huddinge Salem är dock relativt små och förändringarna är därmed till 
viss del svåranalyserade.  
 
Tabell 4:  Resultat från indikatorenkät 2020 
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer  
mellan inblandade aktörer? 

Respondentgrupp 
Andel positiva svar Förändring i procent- 

andelar jämfört med 2019 
Personal (n=16) 50 % -12 
Chefer (n=8) 38 % -29 
Styrelse (n=5) 100 % + 20 
Totalt 55 % -14 
 
Förbundet medverkar aktivt i utbildningar och nätverkssamarbeten med andra 
samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Nationella 
Rådet. Samarbeten på regional och nationell nivå möjliggör erfarenhetsutbyte och driver 
utvecklingen av den finansiella samordningen framåt. I länet har förbundscheferna haft 
kontinuerliga träffar och utvecklingsledaren deltar i ett nationellt processtödjarnätverk. 
Ordförande och förbunds-chef har deltagit vid medlemsmöte för NNS under hösten. 
 
Som stöd till kansliet finns en beredningsgrupp där chefer och tjänstepersoner från 
förbundets medlemmar kontinuerligt träffas för att vara ett stöd i beredning och 
verkställande av styrelsens beslut samt diskutera och belysa samverkansbehov och 
pågående förändringar som påverkar samarbetet. Under 2020 genomfördes fem möten med 
beredningsgruppen. Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör också 
beredningsgruppen en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska utvecklingen av 
samverkan och analys av nya förutsättningar och behov. Denna struktur underlättar även 
”vardagssamverkan” och möjliggör samarbete inom områden där förbundet idag inte 
finansierar några individinriktade insatser. 

1.6.2 Processtöd och stöd i verksamhetsutveckling 
Förbundschefen har under året ansvarat för verkställighet av styrelsens beslut samt 
planering, uppföljning och kommunikation för förbundet som helhet. Utvecklingsledaren 
har utgjort ett stöd till projektchef och särskilt processtöd till verksamhet finansierad av 
förbundet. Processtödet innefattar bland annat att vara ett stöd till insatserna i 
verksamhetsutveckling samt uppföljningsarbete.  
 
Under 2020 har särskilt fokus legat på att implementera ett inkluderingsarbete i enlighet 
med antagen inkluderingsplan. Syftet är att tillse så att förbundet och finansierade 

                                                        
8 Avser insamlade enkätsvar från totalt 42 samordningsförbund i Sverige. 

http://www.nnsfinsam.se/
http://www.finsam.se/
http://www.finsam.se/
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verksamheter systematiskt arbetar för en jämlik och jämställd arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Under året har detta bl.a. reflekterat dagordning under planeringsdagar och 
särskilda nätverksträffar kring inkludering har anordnats.   
 
Kansliet har utvecklat arbetet med att engagera deltagare i verksamhetsutveckling och 
utvärdering med inspiration från metoden tjänstedesign. Två utvecklingsdagar har också 
anordnats för personal i insatserna och kansliet har på olika sätt deltagit i insatsspecifika 
planeringsdagar och andra dialogmöten med projektledare och medarbetare i finansierade 
insatser. 
 
Kansliet har också erbjudit processtöd till de myndigheter som ingår i Samordningsförbundet, 
bl.a. genom att delta i utvecklingsarbete och forma mötesplatser för samverkan. Exempel på 
några samverkansuppdrag är dialogmöten med primärvård, medverkan i ledningsgrupp för 
Personliga Ombud och samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen. Under året har 
kansliet också deltagit i SKR:s nätverk för tjänstedesign i offentlig sektor samt samverkans-
möten kopplade till kommunernas arbete med IPS-metoden.   

1.6.3 Behovsinventering och omvärldsbevakning 
Under 2020 finansierades en förstudie/behovsanalys med syfte att få en fördjupad förståelse för 
unga Huddingebor med samordnade rehabiliteringsbehov. Slutrapport från detta arbete 
presenterades i december 2020. Styrelsen fattade också beslut om att avsätta medel för att 
genomföra en översyn/kartläggning av befintliga verktyg och metoder att mäta stegför-
flyttningar inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta arbete kommer att pågå under januari 
till mars 2021. Därutöver fattade även styrelsen beslut om att lämna in en ansökan om ESF-
medel för att genomföra en förstudie med stöd av Europeiska Socialfonden med start 2021. 

1.6.4 Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier 
Ökad kunskap om finansierade insatser, myndigheternas uppdrag och organisering samt riktad 
kunskap kring gemensamma målgrupper och särskilda utmaningar lägger en grund för bättre 
samverkan. Utifrån detta behov arrangerar förbundet seminarier och konferenser.  
 
Under året arrangerades elva seminarier, varav tio digitalt. Innehållet har varierat med bl.a.  
föreläsningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och suicidförebyggande arbete 
samt information från verksamheter som återfinns inom den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen. Totalt deltog cirka 650 deltagare (år 2019: 592) deltagare från medlemmarna 
och andra samverkansaktörer. De digitala mötesformerna har inneburit en större spridning av 
deltagare och under året har vi sett ett ökat antal besökare från regionen och från deltagare som 
inte är anställda hos någon av Samordningsförbundets medlemmar. Vi tror oss även kunna se att 
deltagare gör ett mer aktivt val när utbudet av seminarier ökat. Dessutom har de flesta 
webinarier spelats in och funnits tillgängliga att titta på under en begränsad. Detta sammantaget 
betyder att fler unika individer besökt webinarierna.  

1.6.5 Insatskatalogen 
Under året har arbetet med den digitala insatskatalogen fortsatt. I insatskatalogen finns 
information om både insatser finansierade av Samordningsförbundet och arbetslivsinriktad 
rehabilitering som bedrivs av myndigheterna och andra aktörer. Sökverktyget gör det enklare 
för medarbetare hos våra samarbetsparter och för personer som har behov av arbetslivsinriktat 
stöd att få information om relevanta stödinsatser, oberoende av utförare. 
 
Antalet sökbara rehabiliteringsinsatser i de tre kommuner som utgör Samordningsförbundets 
uppdragsområde har under året ökat från 120 till 142. Fler hittar och känner till katalogen, men 
engagemanget, dvs hur ofta användaren besöker katalogen, är ungefär på samma nivå som 
föregående år. Totalt har den lokala delen av insatskatalogen 276 användare. 
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1.6.6 Metodstöd IPS 
Samordningsförbundet finansierar sedan 2016 en metodutvecklare för att utveckla metoden 
Individual Placement and Support (IPS) så att fler personer med psykisk funktionsnedsättning 
kommer i arbete eller påbörjar studier. Stödet riktas främst till kommunerna, men även 
finansierade insatser och övriga medlemsparter kan ta del av stödet. Syftet med den fortsatta 
finansieringen är att stödja och metodutveckla IPS-verksamheternas samverkansforum och 
skapa möjlighet att sprida erfarenheter från det hittills framgångsrika metodarbetet. 
Den deltidstjänst som finansierats under 2020 har fokuserat på kontinuerligt handledningsstöd i 
Botkyrka IPS-team samt bygga struktur och samverkan med andra enheter/förvaltningar inom 
och mellan kommunerna samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården. 

1.6.7 Tjänstedesign 
I juni 2020 anställdes en tjänstedesigner i Samordningsförbundets kansli med uppdrag att 
främja användandet av den användarcentrerade metoden tjänstedesign tillsammans med 
förbundets målgrupper. Tjänstedesign kan beskrivas som en metod för att skapa mer 
brukarinvolverande och validerade verksamheter och insatser. Målet är att hitta effektivare och 
mer behovsstyrt stöd som bidrar till att fler medborgare kommer i arbete och får en egen 
försörjning. Ett annat syfte är att sprida kunskapen om tjänstedesign, så att samverkansparter 
och medlemmar kan arbeta med metoden på egen hand. Pilotprojektet pågår i två år. 
Under 2020 har fokus varit på att öka kunskapen om metoden i beredningsgrupp samt stödja 
behovsanalysen kring Unga Huddingebor i att använda tjänstedesign som en del i insamlande av 
kunskap och analys av densamma. 

1.6.8 Samordningsförbundet och dess finansierade insatser är mer kända 
Sedan 2018 finns en kommunikatör motsvarande 25 procent av en heltidstjänst i förbundets 
kansli för att stödja arbetet med att öka kännedom och kunskap om Samordningsförbundet och 
den verksamhet som finansieras. Kommunikatören samarbetar aktivt med andra förbund i 
landet och har bland annat varit aktiv i Nationella rådets kommunikationsnätverk. Tillsammans 
med fem samordningsförbund i länet deltog förbundet bl.a. i kampanjen Psykisk hälsa i 
september där förbundens arbete uppmärksammades i en artikel som spreds via Aftonbladets 
papperstidning i september samt delades som digital artikel via olika brukar- och 
intresseföreningar. Artikeln uppskattas totalt ha nått ut till ca 700 000 personer. 
 
Tillsammans med övriga kansliet arbetar kommunikatören aktivt med informationsinsatser 
riktade till medlemmar, samarbetspartners och anställda vid de samverkande myndigheterna.  
Under 2020 har sex nyhetsbrev skickats ut till nästan 500 mottagare. Förbundets LinkedIn-
profil uppdaterades med totalt 65 inlägg under året för att öka kännedomen om förbundets 
arbete. Vid 2020 års utgång hade LinkedInkontot totalt 245 följare, och därmed flest antal följare 
bland de samordningsförbund i landet som har ett konto på LinkedIn. Hemsidan fungerar 
fortsatt som en viktig kanal för att nå ut med information om förbundet och de insatser som 
finansieras. Totalt publicerades 27 nyheter under 2020 och antalet besökare på hemsidan mer 
än fördubblades jämfört med tidigare år och hade förra året totalt 3 700 besökare.   
Informationsmaterial uppdateras kontinuerligt och nytt för 2020 var en folder som innehöll en 
kortversion av årsredovisningen för 2019. I och med omställningen från fysiska till digitala 
mötesformer har pappersbroschyren inte fått så stor spridning, men som digital version 
genererade den ett bra visningsantal på LinkedIn. 
 
Som ett komplement till detta genomför både kansliet och finansierade insatser informations-
satsningar vid besök hos förbundets parter. Bland annat har förbundet bjudits in till social-
nämnden i Huddinge och Salems kommuner. I februari deltog dessutom förbundschef 
tillsammans med en medarbetare och två deltagare från MIA-projektet i ett lunchseminarium i 
Riksdagen. Fokus för seminariet var att presentera samordningsförbundens verksamhet och 
resultat utifrån den nationella indikatorrapporten från 2019. 
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1.7. Målområde två; Finansiera och stödja insatser för personer med 
samordnade rehabiliteringsbehov 
 
Målsättning  
 Samordningsförbundet finansierar insatser som leder till att individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
Bedömning görs att måluppfyllelsen inte är uppfylld avseende målområde två. I nedan tabell 
redogörs för indikatorer för målområdet och resultat för årets som gått. 

 
   Tabell 5. Måluppfyllelse för målområde två 

 

1.7.1 Finansiering och uppföljning av individinriktade insatser och projekt 
Samordningsförbundet har under 2020 finansierat sex insatser som riktar sig direkt till 
personer i behov av samordnad rehabilitering. I nedan textrutor beskrivs dessa mycket kort.  
En del verksamheter har pågått i flera år och övergått från projekt till långsiktiga 
samverkansinsatser, andra är tidsbegränsade utvecklingsprojekt. I bilaga två finns en 
beskrivning av insatsernas arbete under 2020, där också måluppfyllelse redovisas på 
insatsnivå. I den kommande delen av verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av 
deltagare och resultat för den finansierade individinriktade verksamheten.  
 
                                                        
9 Antalet insamlade enkäter för 12-månadersuppföljning är för få 2020 för att ge ett mätbart resultat. 
10 Totalt 82 och 141 svarande i pågående och avslutsenkät. Källa: Indikatormätningen 2020 

Målområde 2 - Finansiera och stödja 
insatser för personer med samordnade 
rehabiliteringsbehov 

Resultat 2020                                                   
(2019 års resultat inom parantes) 

Minst 550 individer i behov av samordnad 
rehabilitering tar del av finansierade 
individinriktade insatser.  

Totalt 471 deltagande individer (610). 

35 % av deltagarna i finansierade insatser 
arbetar/studerar vid avslut. 
 
20 % av deltagarna i finansierade insatser 
står närmare arbetsmarknaden vid avslut. 
 
40 % av deltagarna i finansierade insatserna 
är självförsörjande 12 månader efter avslut. 

30 %, 86 av 286 arbetar/ studerar vid 
avslut. 28 % av kvinnorna och 44 % av 
männen. (40%) 
 
39 %, 111 av 286 deltagare (25%) är 
arbetssökande vid avslut. 47 % av 
kvinnorna och 22 % av männen. (25%) 
 
Ej mätbart9 

80 % av deltagare i finansierade insatser 
upplever att resurser är organiserade utifrån 
deras behov. 

 

88 % pågående och 92 % 10av avslutade 
deltagare bedömer att insatserna till nytta 
för dem.  

(83 % respektive 94 %) 

Skillnaden mellan andelen kvinnor och 
andelen män som avslutas till arbete minskar 
jämfört med tidigare år. 

8 % (9%) fler män än kvinnor avslutades till 
arbete, dvs 22 % kvinnor och 30 % män. En 
minskning med 1 % från föregående år. 
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1.7.2 Beskrivning av deltagare i insatser 
Totalt har det registrerats 481 deltagare i insatser år 2020, varav 350 kvinnor (73 %) och 128 
män (27 %)11. Detta är ca 130 deltagare färre än 2019. Uppskattningsvis har ca 471 unika 
individer deltagit i någon av de finansierade insatserna under året. Anledningen till att antalet 
deltagare och antalet individer skiljer sig är att en del personer deltar i två olika insatser under 
året eller skrivs in igen i insatsen en tid efter avslut. Det totala antalet deltagare är betydligt 
färre än antalet deltagare 2019. Detta beror främst på att antalet insatser varit färre än tidigare 
år, men minskat antal deltagare är även en effekt av pandemin och förändringar hos 
remitterande myndigheter. Dessa faktorer påverkar genomgående statistiken gällande 
beskrivning av deltagare i insats och de förändringar vi kan se i jämförelse med tidigare år. 
 
Av det totala antalet deltagare i finansierade insatser påbörjade knappt hälften sin insats under 
2020, den andra hälften avser deltagare som aktualiserades 2019 eller tidigare och som fått 
fortsatt stöd under 2020.  
 
Tabell 6: Deltagarflöden i finansierade insatser 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
De allra flesta insatser som finansieras av Samordningsförbundet registrerar bakgrundsfaktorer 
för deltagarna i form av ålder, utbildningsbakgrund, tid i offentlig försörjning, sysselsättning och 
försörjning i uppföljningssystemet SUS. Undantaget är insatsen Tillväxt Kvinna som endast 
registrerar antal volymer i SUS och därmed saknas i statistiken med källa SUS. Anledningen är 
att insatsen gentemot individ utförs hos aktörer inom civilsamhället, och dessa organisationer 
har inte möjlighet att få åtkomst till SUS. 
 
Totalt har insatserna registrerade uppgifter för 340 deltagare (330 unika individer) i SUS. 
Ytterligare ett antal deltagare finns redovisade som anonyma alternativt som volymärenden 
eller i insatsernas verksamhetsberättelser, men inte i SUS. Baserat på statistiken i SUS ser vi att 
                                                        
11 Tre deltagare identifierar sig inte med någon av de två angivna könskategorierna och/eller har valt att ej uppge kön. 
Källa SUS och insatsernas årsredovisningar. 

 Antal deltagare 
2020 

Deltagare som 
påbörjat insats  

Deltagare som 
avslutat insats 

Kvinnor 350 179 214 
Män 128 48 64 
Annat/okänd 3 1 8 
Totalt 481 228  286 

UPIS –Unga På väg i Salem erbjuder individuellt 
stöd till arbete och studier och erbjuder även 
fortsatt stöd för att möjliggöra långsiktigt  
hållbara lösningar. 
 
START ger stöd enligt Supported Employment- 
metoden, till personer med lindrig utvecklings-
störning, autism eller hjärnskador förvärvade i 
vuxen ålder. 
 
Lyra, förberedande aktiviteter och individuell 
coaching för unga vuxna med psykisk ohälsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIA-projektet/MIA Vidare erbjuder 
arbetslivsinriktad rehabilitering enligt metoderna 
Supported Employment och Case Management. 
 
Tillväxt Kvinna där kommun och AF tillsammans 
med civilsamhället utvecklar stödinsatser för 
arbetslösa, utlandsfödda kvinnor. 
 
Koordinerad rehabiliteringskedja för personer 
med långvarig smärta - utveckling av 
koordineringen för utlandsfödda med långvarig 
smärtas arbetslivsinriktade rehabiliteringskedja 
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könsfördelningen ser olika ut i de olika ålderskategorierna. Procentuellt är andelen deltagande 
män betydligt högre i den yngre än äldre ålderskategorin. Endast 22 % av männen är äldre än 40 
år i jämförelse med gruppen kvinnor där 42 % är äldre än 40 år. 
 
Andelen unga vuxna har under de senaste åren minskat något över tid och 2019 var 32 procent 
av de som deltog i de finansierade insatserna under 30 år. Detta har under 2020 förändrats då 
hela 46 procent är under 30 år. Den procentuella fördelningen har påverkats då förbundet 
avslutat insatser gentemot vuxna men där insatser mot unga fortsatt samtidigt som exempelvis 
MIA Vidare utökat sin målgrupp även mot yngre deltagare. 
 
 

    
 
Deltagarna i de olika individinriktade insatserna har ofta en kombination av medicinska, sociala och 
arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov. Gemensamt för många är en relativt låg 
utbildningsbakgrund och ett långvarigt behov av offentlig försörjning. Av de deltagare som deltog i 
en insats 2020 har 38 procent12 haft en offentlig försörjning i mer än tre år. Andelen av deltagare 
med längre tid i offentlig försörjning är därmed likvärdigt jämfört med föregående år. Totalt 33 
procent av deltagarna som påbörjade en insats 2020 har som högst en grundskoleutbildning och vi 
ser att skillnaden mellan män och kvinnors utbildningsnivå är marginell. 

 
Diagram 4:  Tid i offentlig försörjning före insats                            Diagram 5:  Deltagarnas högsta                           

utbildningsnivå 

    

                                                        
12 2019 var motsvarande siffra 40 procent. Källa SUS 
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Av de nya deltagare som registrerats med personuppgifter i SUS år 2020 är 38 procent bosatta i 
Botkyrka, 42 procent i Huddinge och 17 procent i Salem13. Fördelning är relativt jämförbar med 
tidigare år. 
 
Arbetsförmedlingen är den part som aktualiserat flest deltagare till insatser 2020. I enlighet med 
Tillväxt Kvinnas organisering har Arbetsförmedlingen stått för insatsens samtliga 
inremitteringar. Undantar vi Tillväxt Kvinna blir fördelningen förändrad och endast Salems 
kommun har lägre antal inremitteringar än Arbetsförmedlingen. Botkyrka kommun har högst 
andel inremitteringar med 30 procent följt av Regionens 19 procent14.  
 
Många deltagare har kontakt med, eller är i behov av kontakt med minst tre av förbundets 
parter. Generellt sett är efterfrågan på insatser högre än resurserna att ta emot deltagare. Till 
vissa insatser har det därför tidigare år och i starten av 2020 förekommit kö, men i effekterna av 
pandemin och medlemmarnas förändrade inremitteringsmöjligheter har köerna till insatserna 
avtagit eller försvunnit helt under andra halvan av 2020. 
 
  Diagram 6:  Remittent/initiativtagare 2020                   Diagram 7:  Antal deltagare i finansierade insatser 

    
Längden på den tid en person deltar i en insats varierar mellan några månader upp till flera år. 
Det långvariga stödet kan t.ex. handla om efterstöd för att behålla arbete eller studier. Den 
genomsnittliga deltagartiden 2020 uppgår till ca 12 månader och är där med högre än 
föregående år15. På gruppnivå har kvinnor en något längre deltagartid än män16, skillnaden i 
deltagartid uppgår till ungefär 1,5 månad. De allra flesta deltagarna upplever att insatsen 
erbjuds så länge den behövs. 92 procent av deltagarna som avslutar insats bedömer att insatsen 
ofta, för det mesta eller alltid fått ta den tid de behövt 17. 
 
Diagram 8.  Genomsnittligt antal dagar i finansierade insatser  åren 2015-2020 

 

                                                        
13 Ytterligare 3 % saknar känd folkbokföringskommun. Källa SUS 
14 Avser mätning på nya deltagare 2020. Källa Insatsernas egna årsredovisningar. 
15 Avser data för Lyra, MIA Vidare, START och UPIS. Källa SUS. 
16 Av avslutade deltagare under 2020 hade Kvinnor (n=90) en deltagartid på 262 dagar, män (n=61) hade en deltagartid 
på 212 dagar. Källa SUS 
17 Källa indikatormätning baserad på 141 enkätsvar från deltagare som vid avslut fått svara på frågan ”Har stödet få ta 
den tid du behövt?”  
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1.7.3 Måluppfyllelse för individinriktade projekt/insatser 
På aggregerad nivå uppfylls inte målen som förbundet antagit i verksamhetsplanen för 2020. De 
indikatorer som har bristande måluppfyllelse avser önskat antal deltagare i finansierade 
insatser och deltagares möjligheter att påbörja arbete eller studier efter insats. Insatserna lyfter 
till förbundet, i sina insatsspecifika årsredovisningar, utmaningar i form av en minskad 
remittering av deltagare från medlemmarna. När detta sker samtidigt som insatserna själva har 
utmaningar med personalvakanser påverkar det möjligheten till ett bra inflöde av deltagare. 
Samma faktorer påverkar arbetet med att avsluta deltagare ut i arbete och studier. Mindre tid till 
samverkan i kombination med den förändrade situationen på arbetsmarknaden och för 
arbetsgivare att ta emot praktikanter och möjliggöra anställningar under rådande pandemi är 
naturligtvis bidragande faktorer till att målet inte är uppfyllt.  
 
Trots viss nedgång av andel deltagare ut i arbete och studier jämfört med tidigare år ser vi ändå 
att andelen till arbete/studier är större jämfört med riksgenomsnittet.18 Vi ser också att andelen 
ut i arbete faktiskt ökat med 5 procent jämfört med tidigare år, men att andelen ut i studier 
sjunkit kraftigt, mycket beroende på att det studieinriktade KLARA-projektet avslutades vid 
årsskiftet 2019/2020.  
 
Vi vet att många deltagare har ett omfattande stödbehov och utifrån det inte kunnat få ett arbete 
direkt efter avslutad insats. Dock har flertalet av dessa individer gjort betydande stegför-
flyttningar med sikte mot arbete eller fått stöd i att få fortsatta arbetsmarknadsinriktade 
insatser. På sikt kan även dessa individer komma ut i arbete/studier även om de behöver 
ytterligare stöd inom ramen för ordinarie verksamhet. Genom att ha deltagit i en insats 
finansierad av förbundet har förhoppningsvis deras möjlighet att ta till sig och aktivt delta i 
fortsatta insatser ökat. 
 
Trots rådande utmaningar ser vi att måluppfyllelsen inom andra områden är god. Samtliga 
insatser har fortsatt haft fokus på att utveckla och implementera metoder och arbetssätt som 
utgår från ett inkluderande förhållningssätt och en helhetssyn på individens behov och 
individanpassat stöd över tid. Andra framgångsfaktorer har varit en relativt god omställning till 
digitala mötesformer och något som är gemensamt för de finansierade insatserna generellt är 
fokus på bemötande, tillgänglighet och goda kunskaper kring målgruppens behov. 
 
Samtliga insatser har också byggt upp strukturer för en systematisk uppföljning och samverkan 
även kring den enskilde deltagaren. Några insatser har dock fortsatt den trend vi såg redan 2019 
att tappa delar av uppföljningsrutinerna. Detta tros bland annat vara på grund av återkommande 
organisationsförändringar både inom medarbetargrupperna och i verksamheterna generellt. 
Detta märks bland annat i långtidsuppföljningen 12 månader efter avslut. Vi ser att det finns 
utvecklingsmöjligheter för att utveckla styr- och ledningsnivån hos flera insatser för att bättre 
kunna lära av verksamheten och tillvarata resultat. 
 
Under året avslutade 286 deltagare en arbetslivsinriktad insats (år 2019 avslutades 362 
deltagare). Av de som avslutades arbetade eller studerade totalt 86 personer motsvarande  
30 procent i någon omfattning direkt efter insatsen (år 2019 var motsvarande andel 40 %). 
Därutöver avslutades ytterligare 111 personer, 39 procent till aktivt arbetssökande.  
 
Andelen avlutade deltagare som påbörjat studier har sjunkit från tidigare år vilket delvis 
beror på att KLARA-projektet avslutats som hade särskilt fokus på stöd till studier. Vi ser en 
positiv utveckling i att andelen deltagare som avslutas till arbete ökat med fem procent-
andelar jämfört med föregående år. I bilaga två redovisas andel till arbete/studier eller annan 
avslutsanledning på insatsnivå. 
 

                                                        
18 30 % går till arbete/studier i insatser finansierade av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem att jämföra 
med 28 %  för totala antalet deltagare i samtliga finsam-finaniserade insatser i riket. Källa Återrapportering 
regeringsuppdrag Försäkringskassan 2020 
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Tabell 7 Antal deltagare per avslutsanledning 2020  
 
 

Arbete Studier Arbetssökande Fortsatt 
rehabilitering 

Sjukdom Övrigt 

Kvinnor 45 11 97 35 15 6 
Män 20 9 13 16 13 5 
Ej angivet 1 0 1 0 0 0 
Totalt antal 66 20 111 51 18 11 
Andel 23 % 7 % 39 % 18 % 6 % 4 % 

 
Av de 89 deltagare som inte avslutas till arbete, studier eller aktivt arbetssökande går 
merparten vidare till fortsatt rehabilitering. Det kan t.ex. handla om medicinsk eller social 
rehabilitering som behövs innan personen är redo att söka ett arbete. Utskrivning på grund 
av sjukdom sker om deltagaren fått ett försämrat hälsotillstånd eller då hälsan inte medger 
fortsatt deltagande i insatsen.  
 
För att möjliggöra att dessa personer så långt som möjligt får rätt stöd samlar insatserna och 
projekten ofta till flerpartsmöten med en planering för det fortsatta stödet samt överlämnar 
en dokumentation från tiden i insatsen som kan ligga till grund för bedömning av stöd i 
ordinarie verksamhet. Insatser som kan vara aktuella är olika former av medicinsk 
behandling och utredning, boendestöd och/eller aktivitet via kommunernas socialpsykiatri 
eller LSS-verksamhet. I övriga avslutsanledningar ingår t.ex. flytt, föräldraledighet och 
avbrott utan känd anledning. 
 
Vi ser att en större andel män än kvinnor går till arbete och till skillnad mot tidigare är går 
även större andel män än kvinnor till fortsatt rehabilitering. Skillnaden mellan andelen män 
och andelen kvinnor som avslutas till arbete har däremot minskat med 1 procentenhet sedan 
2019.  Andelen kvinnor som avslutas som arbetssökande består till stor del av deltagare i 
Tillväxt kvinna där de allra flesta av deltagarna som inte går till arbete eller studier avlutas 
tillbaka till inremitterande myndigheten Arbetsförmedlingen. 
 
 
Diagram 9.  Andel av kvinnor per avslutsanledning 2020               Diagram 10 Andel män per avslutsanledning 2020 
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Av de som fick ett arbete efter deltagande i insats gick totalt 60 procent till en subventionerad 
anställning. Bland gruppen män är det en betydligt större andel som erhöll en subventionerad 
anställning jämfört med gruppen kvinnor. Det innebär att könsskillnaden ökat jämfört med 
tidigare år. Jämförelsen ska dock tolkas med viss försiktighet då antalet personer är lågt. 
Skillnaden stämmer dock överens med resultat från samordningsförbunden i riket där kvinnor i 
något lägre utsträckning tar del av subventionerade anställningar19.  
 
Diagram 11. Andel av subventionerade/ej                          Diagram 12. Andel av subventionerade/ej    
subventionerade anställningar vid avslut till arbete för                      subventionerade anställningar vid avslut till deltagare i 
Botkyrka, Huddinge, Salem 2020                            arbete för deltagare i Riket 2020 
 

1.7.4 Stegförflyttning närmare arbetsmarknaden 
Som ett led i att mäta hur väl insatserna bidrar till att fler deltagare gör en stegförflyttning 
närmare arbete/studier har förbundet sedan 2017 använt enkäter kopplade till indikatorer för 
finansiell samordning. Mätningen som redovisas här baseras på data insamlat mellan november 
2019 till oktober 2020. Frågorna har ställts både i en pågåendeenkät, dvs. till personer som 
deltar i en insats samt när de avslutar sitt deltagande i en insats (oavsett anledning). 
 
Deltagarna har bl.a. fått bedöma om man upplever sig få stöd i att utveckla sätt att hantera sin 
situation samt om man upplever sig vara mer redo att kunna arbeta/studera. Utifrån enkät-
svaren kan vi se att de allra flesta deltagare är nöjda med bemötande, tid i insats och delaktighet. 
Vi ser också att andelen som svarar att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter att 
ha avslutat en insats är högre jämfört med föregående år och jämfört med riksgenomsnittet20.  
 
Av de dryga 140 enkätsvar som lämnats av deltagare vid avslut ser vi att andelen deltagare som 
kände sig mer redo att arbeta/studera när de avslutar en finansierad insats uppgår till 79 
procent. Männen svarar mer positivt än kvinnorna sett som grupp, 90 procent av männen 
känner sig mer redo att arbeta jämfört med 70 procent av kvinnorna.  Jämfört med 2019 har det 
skett en markant ökning, med hela 20 procentandelar, som svarat att de känner sig mer redo att 
arbeta/studera. I den nationella mätningen anger sig 60 procent vara mer redo att arbeta eller 
studera efter att ha avslutat en finansierad insats.  
 
 
 
 
 
                                                        
19 Källa SUS  
20 1 600 deltagare från insatser redovisade från 37 olika Samordningsförbund besvarade avslutsenkäten. Källa NNS 
Rapport från Nationell mätning av indikatorenkäterna 2020.  
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Tabell 8.   Svarsfördelning HBS på frågan:                         Tabell 9.   Svarsfördelning Riket på frågan: 
Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?                    Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?   

 
Ett annat sätt att mäta stegförflyttning är att titta på hur deltagarnas försörjning förändras från det 
att de påbörjar till att de avslutar en insats. De största minskningarna av offentlig försörjning bland 
de som avslutade insats 202021 sker för de som har sjukpenning och försörjningsstöd, medan 
andelen med aktivitetsstöd och studiestöd ökat.  Jämfört med tidigare år har skillnaderna i 
förändring kopplat till aktivitetsersättning inte varit lika stor. I gruppen ”ingen offentlig 
försörjning” ingår många unga som saknar inkomster och vi vet sedan tidigare att en stor andel av 
alla deltagare som går in i en insats utan offentlig försörjning är unga upp till 26 år. I kategorin 
”ingen offentlig försörjning” vid avslut ingår även alla de som blir självförsörjande genom arbete/ 
studier. Viktigt att notera är att en deltagare kan ha flera olika försörjningsformer samtidigt. 
 
Diagram 13. Försörjningsförändringar för deltagare i finansierade insatser 2020 (Källa SUS) 

 
 
I syfte att mäta långsiktiga effekter på individnivå har förbundet från och med 2015 ålagt 
samtliga insatser att göra 12-månadersuppföljningar för deltagare som genomgått en arbetslivs-
inriktad rehabiliteringsinsats. Detta arbete har visat sig vara svårt och omfattande att genomföra 
och arbetet med att implementera uppföljningen i samtliga insatser pågår fortfarande. Liksom år 
2019 finns inte tillräcklig mängd resultat för att kunna redovisa måluppfyllelse inom detta 
område år 2020. 
 
Förbundet mäter också effekten av insatserna genom att en gång per år genomföra en enkät-
undersökning bland parternas medarbetare, med frågor om hur man upplever nytta av projekt 
och insatser. Undersökningen är inte någon totalundersökning då urvalet av respondenter är 
beroende av hur respektive organisation väljer att sprida enkäten bland sina medarbetare.  

                                                        
21 Avser data för 149 deltagare (90 kvinnor och 59 män) som avslutat insats under 2020. Deltagare i Tillväxt Kvinna ingår 
ej i underlaget. Källa SUS 
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Samtliga (n=82) 67 % 62 % 5 % 
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Män (n=9) 67 % 75 % -8 % 

                                      Deltagare avslut 

Samtliga (n=140) 79 % 57 % 22 % 

Kvinnor (n=83) 70 % 55 % 15 % 

Män (n=41) 90 % 53 % 37 % 

Riket 
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svar 2020 
Positiva 

svar 2019 
Differens 

2020/2019  
Deltagare pågående 

Samtliga (n=1633) 55 % 52 % 3% 

Kvinnor (n=858) 55% 53 % 2% 

Män (n=643) 56 % 55 % 1% 

                                          Deltagare avslut 

Samtliga (n=1600) 60 % 55 % 5% 

Kvinnor (n=877) 57 % 56 % 1% 

Män (n=540) 62 % 56 % 6% 
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År 2020 besvarades enkäten av totalt 132 personer, varav nära hälften representerar hälso- och 
sjukvården. Det vi kan se är att ca 85 procent av de svarande känner till någon av förbundets 
insatser, en ökning med ca fem procentenheter från föregående år. På följdfrågan till de 109 
respondenter som haft kontakt med någon insats genom en deltagare bedömer 60 procent att 
insatsen bidrar till att deltagare närmar sig arbete och studier. Ytterligare 24 procent bedömer 
att insatsen delvis bidrar till stegförflyttning närmare arbete/studier. 
  
1.8 Förväntad utveckling 
Inför 2020 antogs nya övergripande mål för samordningsförbunden med en förväntan om att 
insatser bl.a. skulle omfatta fler deltagare. Under året har det dock varit utmanande att nå 
målen och det är idag oklart hur pandemins fortsatta effekter och utveckling av konjunktur 
samt myndigheternas möjlighet att prioritera arbetet i samordningsförbunden kommer 
påverka förbundets verksamhet framgent. Några av de utmaningar som mest troligt kommer 
att påverka måluppfyllelse de kommande åren är förändrade mönster i remitteringar till 
insatser, hög arbetsbelastning i hos medlemmarna och utmaningar att finna praktik- och 
arbetsträningsplatser och anställningsmöjligheter för deltagare under varsel- och 
permitteringstider.  
 
Generella utmaningar 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sammanfattat en rad utvecklingsområden i 
skrivelsen ”Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till individen i behov av stöd av 
flera aktörer”. Nedan punkter föranleder enligt SKR en översyn av den finansiella 
samordningen och sammanfattar förhållanden som har påverkan på resultat för 
samordningsförbunden:22 
• Insatser genom samordningsförbunden når få individer i relation till hur många som har 
behov av förbundens insatser.  
• Medlen nyttjas inte fullt ut av samordningsförbunden.  
• De statliga aktörernas engagemang har delvis sviktat under de senaste åren.  
• Svårigheter att juridiskt korrekt och rättssäkert kunna dela information och ha gemensam 
dokumentation kring planeringen av de samordnade insatserna har identifierats. Det riskerar 
att försämra stödet till enskilda. Det gör det också svårt att följa upp avslutade insatser då 
dokumentationen inte är samlad och inte får sparas efter avslut. 
 
Möjliga förändringar i vilka insatser förbundet kommer finansiera 
Hittills har Samordningsförbundets budget till största delen använts till att finansiera individ-
inriktade samverkansinsatser där personal från de samverkande myndigheterna 
tillhandahållit samordnad rehabilitering. Detta arbetssätt kan behöva omprövas utifrån 
ändrade regeltolkningar hos medlemmarna, utmaningar i att rekrytera personal till 
finansierade insatser och förändringar i Arbetsförmedlingens grunduppdrag. Inspektionen 
för Socialförsäkring publicerade under 2019 en utvärderingsrapport23 där svårighet att få 
medlemmarna i ett förbund att ta över insatser när/om förbundets finansiering upphör lyftes 
fram som en generell utmaning inom den finansiella samordningen. Det gäller framförallt 
insatser som befinner sig i gränslandet mellan parternas ordinarie uppdrag. Om inte 
förbundet fortsätter att finansiera dessa projekt finns en risk att de läggs ner och att 
investeringar i metodutveckling och individer inte tas tillvara. En viktig fråga för förbundets 
medlemmar framöver är därför att se över vilka möjliga vägar som finns för att uppnå en 
långsiktig finansiering av samverkansinsatser. 
 

                                                        
22 SKR 2021-01-29 ”Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till individen i behov av stöd av flera aktörer” Dnr 
20/00029 
23 Samordningsförbundens organisering och verksamhet -En granskning av förbund för finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. ISF RAPPORT 2019:1 
 

https://skr.se/download/18.4d84121a1774947500f8eb46/1612191341858/WEBB-05-20-00029-37-Skrivelse-Oversyn-av-Finsam-slutversion.pdf
https://skr.se/download/18.4d84121a1774947500f8eb46/1612191341858/WEBB-05-20-00029-37-Skrivelse-Oversyn-av-Finsam-slutversion.pdf
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Pandemins effekter på Samordningsförbundet och finansierad verksamhet 
Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad väntas 
arbetslösheten stiga under 2021 och därefter långsamt vända nedåt. Dock råder stor 
osäkerhet kring utvecklingen framöver på grund av den pågående krisen. Antalet inskrivna 
arbetslösa som bedöms ha en svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden har ökat sedan 
sommaren 2019 och ökar nu ännu tydligare i spåren av pandemin. Det handlar om personer 
som saknar gymnasieutbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbets-förmåga och personer 55 år eller äldre.24 Detta 
betyder att behovet av samordnade insatser med stor sannolikhet kommer att öka de 
närmsta åren. 
 
Med de sociala och ekonomiska konsekvenserna, som till exempel arbetslöshet och 
ekonomisk utsatthet, som riskerar att uppstå i samband med covid-19 finns en ökad risk för 
att skillnader i hälsa mellan olika grupper också blir större.  
 
Förändringar inom Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen reformeras nu i grunden och det påverkar såväl arbetssökande som 
samverkansparter. Staten ska genom Arbetsförmedlingen ha fortsatt myndighetsansvar för 
arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar 
och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Det råder idag en viss osäkerhet kring hur 
finsamfinansierade verksamheter och upphandlade tjänster kan ske samtidigt och parallellt, 
hur samverkan kan och bör ske med kompletterande aktörer och hur behovet av samordning 
med stöd av samordningsförbund riktad till arbetslösa kommer påverkas av förändringarna 
på Arbetsförmedlingen. 
 
Hantering av eget kapital 
Samordningsförbundet har sedan tidigare ett eget kapital som överstiger det av Nationella 
Rådet fastställda maxtaket för eget kapital. Under 2020 har det egna kapitalet ökat och arbete 
pågår med att omsätta det egna kapitalet i insatser och verksamhet som är till nytta för 
Samordningsförbundets målgrupp och bidrar till en effektiv samordnad rehabilitering. Det 
egna kapitalet kan komma att påverka kommande års tilldelning av medel från 
medlemmarna. 
 
Sammanfattning förväntad utveckling 
Ovan beskrivna utmaningar till trots ser vi ser en positiv utvecklingen av den finansiella 
samordningen i länet, där nu 20 av 26 kommuner i regionen ingår som medlemmar i något av 
de åtta samordningsförbunden. Det finns en positiv kraft i att verka tillsammans inom den 
finansiella samordningen och under det närmsta året kommer förbunden bl.a. att samarbeta 
kring frågor rörande kommunikation och utvärdering och uppföljning. Detta utöver det 
samarbete som finns inom ramen för MIA Vidare, där nu samtliga förbund ingår sedan våren 
2020. 
 
Pandemin har visat att digital kommunikation kan vara ett bra komplement till vårt 
traditionella arbetssätt som i mångt och mycket byggt på fysiska mötesformer. Också 
finansierade insatser har utvecklat nya arbetssätt med hjälp av digitala verktyg. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                        
24 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter 2020-2021 
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2. Ekonomiska resultat 
 

 

 

 

 
 
 

 
För verksamhetsåret 2020 har förbundet haft intäkter på 14,6 miljoner kronor avseende 
bidrag från parterna och knappt 5,5 miljoner kronor i riktade projektbidrag från ESF till  
MIA-projektet/MIA Vidare. Därtill har förbundet ett ingående överskott från verksamhetsåret 
2019 som uppgick till 5,6 miljoner kronor vid årets början. Kostnaderna för 2020 summeras 
till drygt 16,7 miljoner kronor (2019: 19,4 mkr) vilket ger ett överskott på 3,3 miljoner 
kronor. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på ca  
8,9 miljoner kronor. 
 
2.1 Avvikelser från budget 
Jämfört med budget blev intäkterna för 2020 något högre än budgeterat, medan kostnaderna 
blev betydligt lägre än budgeterat. Avvikelsen på intäktssidan beror på att MIA-projektet fick 
ett något större projektbidrag från ESF än beräknat. De lägre kostnaderna beror på att medel 
för nya/utökade insatser inte omsatts i verksamhet 2020. 
 
De största avvikelserna från budget består i lägre kostnader än förväntat för finansiering av 
insatser och projekt, denna avvikelse uppgår till 4,6 miljoner kronor. Avvikelserna återfinns 
till största del i utebliven satsning på nya/tillkommande projekt samt personalvakanser i 
MIA-projektet och Lyra. Även de administrativa kostnaderna blev lägre än budgeterat.  
 
2.2 Hantering av förbundets överskott 
Under 2019 avslutades två insatser finansierade av Samordningsförbundet. Förut-
sättningarna för medlemmarna att starta nya insatser har varit svåra pga. pandemins effekter 
och stora förändringar hos Arbetsförmedlingen. 

 
Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,5 miljoner kronor, baserat på 
Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital25. Stora delar av det egna kapitalet finns intecknat 
i den verksamhetsplan för 2021 som antogs av förbundet i november 2020 och prognosen är 
att förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital vid 2023 års utgång. 

 
När förbundet bildades den 1 januari 2013 medföljde ett betydande överskott från de två 
tidigare samordningsförbunden i Botkyrka respektive Huddinge. Totalt tillfördes 10,8 
miljoner kronor. Överskottet minskade varje år fram till år 2019. Därefter har förbundet 
genererat nytt överskott och i år uppgår överskottet till hela 3,3 miljoner kronor. Genom att 
budgetera tidigare upparbetat överskott i insatser över tid skapas en verksamhet som 
föregås av planering och lägger grunden för effektiva insatser av god kvalitet. 
 

                                                        
25 Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital 2013-10-02 http://www.finsam.se 

Finansiella mål för verksamheten- 
förbundet ska bedriva verksamhet med 
god ekonomisk hushållning 

Resultat 2020 

Vid årets slut ska inte det egna kapitalet 
överstiga nivån enligt nationella rådet 
rekommendation. 

Målet har ej uppnåtts. Det egna kapitalet 
överstiger Nationella Rådets 
rekommendation med totalt ca 6,4 mnkr 
miljoner kronor. 

Kostnader för administration ska inte över-
stiga tio procent av de samlade kostnaderna. 

De administrativa kostnaderna uppgår till 
totalt 11 procent av kostnaderna. 

http://www.finsam.se/wps/wcm/connect/Finsam/48e431d5-2710-4d60-b415-96db552e5720/Sparade_medel_Eget_kapital.pdf?MOD=AJPERES&CVID=


 
 

24 
 

Diagram 12. Förändring över tid för eget kapital och statlig medelstilldelning 

 
 
2.3 Kostnadsfördelning 
Större delen av Samordningsförbundet medel går till att finansiera insatser som riktar sig 
direkt till medborgarnas behov av samordnad rehabilitering. Förbundet har också ett  
mål om att högst 10 procent av kostnaderna ska utgöras av administrativa kostnader. Under 
2020 uppgick kostnaderna för Samordningsförbundet till knappt 16,7 miljoner kronor  
(år 2019 var kostnaden 19,5 mnkr). Kostnaden för individinriktade insatser uppgick till 14,1 
mkr, för strukturinriktade insatser och utvärdering 0,7 mnkr och de administrativa  
kostnaderna uppgick till 1,9 (m mnkr (motsvarande 11 % av totala budgeten).  

 

 
 

2.4 Balanskravsresultat 
Samordningsförbundet har inga realisationsvinster, realisationsförluster, orealiserade 
vinster eller förluster. Balanskravsresultatet är därmed detsamma som årets resultat enligt 
resultaträkningen. 
 

3. Driftsredovisning 
 

 Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Avvikelse 
2020 

Utfall 
2019 

Belopp tkr 
 

 

Intäkt Kostnad Netto Netto Utfall-
Budget 
netto  

Intäkt Kostnad Netto 

Intäkter 
huvudmännen 

14 600 0 14 600 14 600 0 14 546 0 14 546 

Administrativa 
kostnader 

0 1 885 1 885 2 280 -395 1 996 2 315 -780 

Finansiering 
individinriktade 
insatser 

5 479 14 118 8 639 13 061 -4 422 11 096 12 169 1 073 

Finansiering 
strukturinriktade 
insatser 

0 739 739 1 170 -431 944 2 160 -1 216 

0
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Diagram 13: Kostnadsfördelning 2020 
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4. Resultaträkning 
Resultaträkning 
  2020-01-01 2019-01-01 
Belopp i kr. Not -2020-12-31 -2019-12-31 
 
Verksamhetens intäkter 1 14 600,0 14 546,0 
Intäkter ESF  5 479,0 5 401,9 
Övriga intäkter (MUCF)  0,0 0 
Verksamhetens kostnader 2 -16 738,7 -19 437,8 
Avskrivningar  0,0 0,0  
Verksamhetens resultat  3 340,3 510,1 
 
Finansiella intäkter  0,0 0,0  
Finansiella kostnader  0,0 0,0 
   
Resultat efter finansiella poster  3 340,3 510,1 
Extraordinära poster  0,0 0,0 
 
Årets resultat  3 340,3 510,1 
 
 
5. Balansräkning 
Balansräkning 
Belopp i kr. Not 2020-12-31 2019-12-31 
 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar   
Maskiner och inventarier  0,0 0,0 
Summa anläggningstillgångar  0,0 0,0 
 
Omsättningstillgångar 
Korta fordringar 3 1 479,3 1 842,1 
Kortfristiga placeringar  0,0 0,0 
Kassa och bank  15 865,1 13 606,0  
Summa omsättningstillgångar  17 344,4 15 348,1 
 
Summa tillgångar  17 344,4 15 348,1  
 
Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital  5 572,6 5 062,5 
Årets resultat  3 340,3 510,1 
Övrigt eget kapital  0,0 0,0 
Avsättning 
Avsättningar för pensioner   0,0 0,0 
Skulder 
Långfristiga skulder  0,0 0,0  
Kortfristiga skulder 4 8 431,5 9 775,5 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 17 344,4 15 348,1  
  
Ansvarsförbindelser  inga inga  
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6. Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr.  2020-12-31 2019-12-31 
Årets resultat  3 340,3 510,1 
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0,0 0,0  
Medel från verksamheten före förändring  3 340,3 510,1 
av rörelsekapital    
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -362,8 737,9 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -1 344 96,4 
Kassaflöde för den löpande verksamheten  -1 706,8 834,3 
  
Årets kassaflöde  1 633,5 1 344,4  
Likvida medel vid årets början  13 506,0 12 616,6  
Likvida medel vid årets slut  13 863,7 13 506,0 
    

 
7. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar. 
 

8. Noter 
Not 1. Verksamhetens intäkter 
Belopp i tkr  2020-12-31 2019-12-31 
Driftbidrag från staten 7 300,0 7 273,0  
Driftbidrag från Huddinge kommun 1 715,5 1 709,2  
Driftbidrag från Botkyrka kommun 1 715,5 1 709,2 
Driftbidrag från Salem kommun 219,0 218,2  
Driftbidrag från Region Stockholm 3 650,0 3 636,5 
EU-medel och andra bidrag – Europeiska Socialfonden 5 479,0 5 401,9 
Övriga intäkter 0,0 0,0 
Summa 20 079,0 19 947,9 
  
Not 2. Verksamhetens kostnader  
Belopp i tkr  2020-12-31 2019-12-31 
Lokal – P1 251,6 245,1 
Kansli – P2 1 639,7 1 483,9  
Kommunikation/information – P5 39,6 37,1 
Revision – P4 37,5 37,5 
Styrelse – P3 85,7 161,8 
Övrigt – P6 29,4 30,0 
 
HälsoSam – P31 0,00 1 080,4  
Lyra – P17  2 083,8 2 093,6  
MIA-projektet – P25  8 970,8 9 300,0  
Slussen – P19/Klara (HUVAS) – P34 0,00 1 642,9  
Start – P16   1 350,0 1 210,0  
Ung i Salem – P23 1 128,0 972,3 
Tillväxt kvinna – P35 200,0 200,0 
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Not 2. Verksamhetens kostnader (forts)  
Belopp i tkr  2020-12-31 2019-12-31 
 
Insatskatalog – P32 166,0 329,5  
Kompetensinsatser – P8 52,0 189,5 
Metodstöd IPS – P26 137,2 248,7  
Nya insatser 0,0 0,0  
Processtöd – P28 12,8 22,8  
Utvärdering – P7 15,0 42,9 
Förstudier – P36 154,8 109,8 
Koordinerad Rehabkedja – P38 384,8 -  
Summa 16 738,7 19 437,8 
 
    
Not 3. Fordringar 
Belopp i tkr  2020-12-31 2019-12-31 
 
Moms 42,4 46,8  
Huddinge kommun 0 12,7 
Samordningsförbundet Södertälje 129,4 201,1 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 0 17,4 
Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna                  5,0                                       0,0 
Samordningsförbundet Stockholms Stad 5,0 5,0 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 1 260,9 1 559,1 
VärNa 5,0 0,0 
NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) 31,6 0,00 
Summa 1 479,3 1 842,1  
    
 
Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
Belopp i tkr  2020-12-31 2019-12-31 
 
Arbetsförmedlingen 0,00 544,0 
Botkyrka kommun 637,7 632,8 
Fervent Cleaning Company 2,3 2,3 
Huddinge kommun 6 980,3 8 049,1 
Salems kommun 482,6 312,3 
Samordningsförbundet Östergötland 5,2 0,0 
Samordningsförbundet Stockholms stad 0,0 15,4 
Sveriges kommuner och regioner 0,0 37,8 
Upplupet revisionsarvode 37,5 37,5 
Danderyds sjukhus 272,1 85,0 
Misa Kompetens AB 0,0 28,5 
Stockholms Läns Sjukvårdsområde 8,0 24,8 
Nationella nätverket för samordningsförbund 0,0 2,9 
EMS Design Webbyrå 0,8 2,4 
Huddinge Konferens Center 0,0 0,3 
Swedbank 0,0 0,4 
Övrigt 5,0 0,0 
Summa 8 431,5 9 679,0 
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9. Styrelsens beslut 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Datum: 26 mars 2021 
 
 
   
Eva Carlsson-Paulsén (M)   Inga-Marie Viklund (L) 
Ordförande              1e vice ordförande 
 
 
 
   
Elisabeth Bovin-Exner (M)  Nagam Alkass 
2e vie ordförande  Ledamot 
 
 
 
 
   
Claes-Göran Nilsson  Karin Adolfsson (C) 
Ledamot  Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 
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Tilläggsupplysningar  
 
Sammanställning av utfall och budget 2020                  
Belopp i tkr 
 Utfall Budget Avvikelse 
 2020-12-31 2020 2020-12-31 
 
Verksamhetens medlemsavgifter 14 600 14 600 0 
Intäkter ESF 5 479 5 229 250 
Summa intäkter 20 079 19 829 250 
 
Lokal 252 250 -2 
Kansli 1440 1 750 310 
Kommunikation/information 40 40 0 
Revision 38 40 2 
Styrelse 86 150 64 
Övrigt 29 50 -21 
Summa administration 1 885 2 280 -395 
 
Lyra 2 084 2 354 -270 
MIA-projektet 8 971 9 635 -664 
Start 1 350 1 300 50 
Tillväxt Kvinna 200 200 0 
Ung i Salem 1 128 1 000 128 
Nya insatser/projekt 385 3 801 -3 416 
Summa individinriktade insatser 14 118 18 290 -4 172 
 
Insatskatalog 166 200 -34 
Kompetensinsatser 52 200 -148 
Metodstöd IPS 138 150 -12 
Behovsanalyser 155 100 55 
Processtöd 13 120 107 
Tjänstedesigner 200 250 -50 
Utvärdering 15 150 -135 
Summa strukturinriktade insatser 739 1 170 -431 
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Aktiviteter kopplade till målsättningar och arbetsområden i 
verksamhetsplanen 2020 
  
Arbetsområde  Aktiviteter 
Finansiering 
och stöd till 
individinriktade 
insatser/projekt 

- Förbundet har finansierat/medfinansierat sex individinriktade 
insatser med ca 471 unika deltagare. Under 2020 har en ny insats 
startat. 

 - Insatserna erbjuds regelbundna projektledarträffar, processtöd, 
kontinuerlig uppföljning och förbundet deltar regelbundet i alla 
styrgrupper. 

- Erbjudit medarbetare återkommande digitala 
erfarenhetsutbyten i syfte att stärka inkluderingsperspektivet i 
alla insatser. 

- Arrangerat två  gemensamma kompetens- och utvecklingsdagar 
för alla medarbetare i finansierade insatser. 

Finansiering av och 
stöd till 
strukturinriktade 
insatser  

- Kansliet stödjer insatser i frågor gällande samverkan och 
samordning. Under hösten har dialog bl.a. inletts med Huddinge 
kommuns biståndsenhet för att se över hur övergångar från Daglig 
Verksamhet till arbetsliv kan förbättras. 

- Under året har 11 kunskapsseminarium varav 10 digitala med 
totalt 653 deltagare arrangerats. 

- Ett särskilt metodstöd stödjer och  utvecklar metoden IPS och 
upprätthåller samverkanforum kring målgruppen och arbets-
metoden. Metodstödet finansieras av Samordningsförbundet och 
tillhandahålls av Botkyrka kommun. 

- Förbundet har rekryterat en tjänstedesigner i samverkan med 
Samordningsförbundet Södertälje för att utveckla användar-
centrerad verksamhetsutveckling. 

-Processtöd och finansiering till Huddinge kommuns Förstudie 
Unga Huddingebor. 

- Insatskatalogen har fortsatt utvecklats för att sprida kunskap om 
offentlig sektors insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Styrelse och beredningsgrupp har även introducerats till 
välfärdsguiden som är under utveckling av Samordningsförbundet 
Centrala Östergötland. 

-Aktivt samverkansarbete lokalt och regionalt utifrån 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och organisering. 

- Aktivt arbete med digitala kommunikationsplattformar ex. 
videomöten, hemsida, Linkedin, nyhetsbrev samt deltagit i  
Vinnovas nationella Innovationsvecka.  

- Kansliet arrangerar och deltar i nätverk/möten/plattformar 
inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Som exempel kan 
nämnas aktivt deltagande i samverkansforum på Fittja 
Vårdcentral, ledningsgrupp för personliga ombud Huddinge, 
samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedling. 



                    Bilaga 2 Årsredovisning 2020 

2 (2) 
 

  
Arbetsområde  Aktiviteter 

Behovsanalys, 
kartläggning och 
omvärldsbevakning 

 

- Beredningsgruppen och kansliet arbetar kontinuerligt med att 
bevaka samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att 
utveckla förbundets uppdrag.  

- Förbundet har varit ett stöd till Huddinge Kommun i 
framskrivandet av en ansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) 
för finansiering av förstudien Startplats Ung. Ansökan har beviljats 
och förstudien genomförs våren 2021. 

- Förbunden i länet har återkommande dialogmöten med 
Regionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning. 

- Förbundet har arbetat med möjligheten till nätverket för 
utvecklingsledare inom kommunerna, 2020 har nätverk inom 
Huddinge kommun startats. 

- Kansliet har deltagit i flertalet konferenser och seminarier, bland 
annat avseende brukarinflytande och tjänstedesign. 

Uppföljning och 
utvärdering 

- Finansierade insatser följs upp genom SUS och kompletterande 
enkäter till deltagare och remitterande parter.  

- Extern utvärdering av MIA-projektet slutfördes under 2020.  

 - Förbundet tillhandahåller en gemensam regional utredare i MIA 
Vidare. 

- Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer 
för framgångsrik samverkan.  

- Förbundet följer den nationella utvärdering som genomförs av 
ISF. 

- Aktivt arbetet utifrån förbundets inkluderingsplan. 

- Startat avvikelserapportering inom de finansierade insatserna. 
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Bilaga 3. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade individinriktade 
insatser/projekt1 

 
Insats Mål Resultat Mål-

uppfyllelse2 
Lyra 50 % av deltagare är vid 

avslut redo för arbete, 
studier eller andra 
arbetsmarknadsinsatser. 
 
50 % når studier/arbete  
ett år efter insats. 
 
20 nya deltagare.                                       

44 % (7 av 16) deltagare är redo 
för arbete, studier eller andra 
arbetsmarknadsinsatser vid 
avslut. 
 
23 % uppger 1 år efter insats att 
de studerar eller arbetar.3 
 
16 nya deltagare. 

Ej uppfyllt 
 

MIA Vidare 80 % av deltagarna 
känner ökat inflytande 
över sin situation 
 
30 % till arbete/studier. 
 
40 % till ordinarie 
arbetsmarknadsinsatser. 
 

80 % av deltagarna känner ökat 
inflytande över sin situation 
 
23 % (23 av 102) till 
arbete/studier. 
 
47 % (48 av 102) till ordinarie 
arbetsmarknadsinsatser. 
 

Godtagbart 
          

START 20 nya deltagare. 
 
50 % i arbete/studier. 
 
 
60 % av de med 
anställning behåller sin 
anställning 12 månader 
efter avslut. 

20 nya deltagare. 
 
56 % (18 av 32) till 
arbete/studier 
 
67 % (15 av 22) har en 
anställning 12 månader efter 
avslut. 

         God 
          

Unga på väg i 
Salem (UPIS) 

25 nya deltagare 
 
75% avslut till 
arbete/studier 
 

75% samverkande parter  
upplever att insatsen är 
till stöd i deras arbete 

13 nya deltagare 
 
87 % (24 av 31) avlutats till 
arbete/studier 
 
80 % (8 av 10) upplever att 
insatsen är till stöd i deras 
arbete. 

Godtagbart 
          

Tillväxt Kvinna 120 deltagare per år 
 
30 % i arbete/studier. 
 
Skapa mentorsgrupper 
 

99 nya deltagare. 
 
16 % (17 av 105) 
 
25 deltagare i mentorsgrupper 

Ej uppfyllt  

                                                 
1 Individinriktade insatsen Koordinerad rehabiliteringskedja redovisas ej i denna tabell. Under 2020 har de varit i 
uppstartsfas och påbörjar intag av deltagare 2021. 
2 Måluppfyllelsen är graderade utifrån insatsernas egna uppsatta mål utan hänsyn till vilken nivå målet uppfyller. När 
fullständiga mätningar ej genomförts har det värderats som ej uppnått mål. Ej mätbart är skrivet på den insats som 
startat upp under året och inte påbörjat intag av deltagare. 
3 Lyra har 46 % bortfall i antal respondenter för mätning 1 år efter insats. 



                                              Årsredovisning 2020, Bilaga 3 
 

Sammanfattning av deltagarflöden i finansierade individinriktade 
insatser 

 
 
Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade strukturinriktade 
insatser/projekt4 

 
                                                 
4 Insatsen Tjänstedesign redovisas ej i tabellen. Insatsen har varit i en uppstartsfas under hösten 2020 och följs upp mot mål under 
2021. 

 Insats 
Antal aktuella 

deltagare 
totalt  2020 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Annat/ 
ej 

angivet 

Antal nya 
deltagare 

2020 

Antal 
avslutade 
deltagare 

2020 

Till 
arbete/ 
studier 

Arbets-
sökande 

vid avslut 

Lyra 27 23 4 0 16 16 4 2 

MIA Vidare 184 120 61 3 80 102 23 23 

START 88 43 45 0 20 32 18 4 

UPIS 41 23 18 0 13 31 24 0 

Tillväxt kvinna 141 141 0 0 99 105 17 81 

TOTALT 481 350 128 3 228 286 86 110 
         

Insats Mål Resultat Mål-
uppfyllelse 

IPS-metodstöd 4 IPS-samverkansmöten 
 
Omvärldsbevakning utifrån 
utvecklingsområden  
metodstödet 
 
Stödja utvecklingen för 
beroendevården att bli mer 
aktiv i IPS Botkyrka 

4 möten har genomförts under 
året. 
 

Metodstödjaren ingår i nationellt 
nätverk och följer forskning och 
utveckling inom området. 

IPS Beroende har startat upp i 
Botkyrka under 2020 

God 

Insats- 
katalogen 

Informationsinsatser och  
ökad kännedom. 
 
Användarna ökar i takt med 
informationsspridningen 
 
 
75% av användarna 
upplever verktyget som stöd 
i arbetet 

40 % (54 av 138) känner till 
Insatskatalogen.  
 
Antalet användare har under året 
ökat från 173 till 276. 
 

69 % (37 av de 54 svarande som 
kände till Insatskatalogen) 
upplever att verktyget är ett stöd i 
deras ordinarie arbete. 

Godtagbart 
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Lyra 
 
Lyra startade som ett projekt 2008 är 
sedan 2013 en insats helt finansierad av 
Samordningsförbundet. Verksamheten 
erbjuder en kombination av grupp-
verksamhet och individuellt förändrings-
arbete för unga (18-29 år) med psykisk 
ohälsa och komplex problematik. Målet är 
att gå ut i arbete/studier eller förberedas 
inför fortsatt arbetsmarknads-insats. 
 
Insatsen ger möjlighet till praktik, 
individuell coaching, studie- och yrkesväg-
ledning samt social träning. Maximal 
inskrivningstid är ett år och den genom-
snittliga tiden för deltagande 2020 uppgick 
till ca åtta månader.  
 
Huddinge kommun är huvudägare med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Psykiatri Sydväst som främsta 
samarbetspartners. Verksamheten är 
lokaliserad i Flemingsberg i Huddinge. 
 

 
Resultat 
Under året har 16 nya deltagare skrivits in 
på Lyra. Totalt har 27 deltagare varit 
inskrivna (68 % kvinnor respektive 15 % 
män) och 16 deltagare har avslutats.  

 
Eftersom Lyra är en förberedande insats 
som syftar till att stärka deltagarnas 
möjligheter att gå vidare till studier eller 
andra arbetsförberedande insatser görs en 
uppföljning av samtliga deltagares syssel-
sättning ett år efter avslutad insats.  

 
 
Mätningen visar att 23 % som avslutades 2019 
är i arbete eller studerar ett år efter insats. En 
minskning från samma mätning föregående år 
men där betydligt mindre andel deltagare gått 
att nå jämfört med tidigare år. 
 
Sett till sysselsättning direkt efter avslut i Lyra 
har 44 procent gått till arbete, studier eller 
arbetssökande. Två personer till arbete, två till 
studier och tre personer till aktivt 
arbetssökande.  
 
Framgångar och utmaningar 
Framgång under 2020 har varit att kunna 
ställa om till digitalt arbete och fortsatt 
erbjuda individuellt förändringsarbete. 
  
En annan framgångsfaktor är välfungerande 
digital kommunikation och  samverkan med 
nödvändiga myndigheter och andra insatser, 
framförallt med specialistpsykiatrin. 
 
Utmaning har varit att inte kunna ersätta den 
öppna verksamheten som stängts för grupp-
verksamhet med anledning av pandemin, 
vilket bidrar till längre rehabiliteringstid. En 
annan utmaning har varit förändrad målgrupp 
från föregående år som upplevs stå längre från 
arbetsmarknaden. Detta har också påverkat 
motiveringsarbetet till att delta i 
uppföljningsarbetet. 

 
 
 
 
 
 

 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Lyra beviljades en budget på 2 440 tkr för 
verksamheten 2020. De sammanlagda 
kostnaderna under året uppgick till 2 084 tkr. 
Den stora avvikelsen beror på minskade 
personalkostnader pga. sjukdom och att 
planeringsdagar och att kompetensinsatser 
inte genomförts som tänkt. 

 

Mål Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

50 % har efter 
insats arbete/ 

studerar eller är 
arbetssökande 

 
44% 

(7 av 16) 
 

69% 
(9 av 13) 

20 nya deltagare 16 16 
50 % i arbete/ 

studier 1 år efter 
avslutad insats. 

23 % 
(4 av 11) 

33% 
(3av 9) "Ett Lyra skulle finnas för alla” 

 
Från intervju förstudie Unga Huddingebor med 
tidigare Lyra-deltagare 
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MIA Vidare 
 
Mia Vidare är ett av åtta delprojekt i det 
regionala MIA-projektet som beviljats 
projektmedel från Europeiska Socialfonden, 
ESF, i syfte att utveckla samordnade insatser 
till stöd för personer som står långt från 
arbetsmarknaden.   
 
MIA-projektet startade i april 2017 och 
pågick fram till maj 2020 för att sedan 
förlängas med namnet MIA Vidare i form av 
ett tillämpningsprojekt fram till juni 2022.  
 
MIA Vidare HBS arbetar utifrån en 
kombination av metoderna Case Manage-
ment (CM) och Supported Employment (SE). 
CM hjälper deltagaren att undanröja hinder 
och få behov och förutsättningar tillgodo-
sedda som på sikt bidrar till förbättrade 
möjligheter att ta del av arbetslivsinriktad 
rehabilitering. SE erbjuder ett stöd till 
deltagarna att finna, få och behålla ett arbete. 
Målgrupp är personer som står långt från 
arbetsmarknaden och är 18-64 år.  
 
Projektägare regionalt är 
Samordningsförbundet Östra Södertörn. I 
delprojektet Mia HBS arbetar personal från 
samtliga tre kommuner och 
Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan och 
Psykiatri Sydväst finns med som 
samverkansparter. 
 
Resultat  
Projektet har under 2020 haft 184 deltagare 
(120 kvinnor, 61 män och 3 som ej angivit 
kön). Av dessa skrevs 80 deltagare in under 
2020. 
 

 
Totalt har 102 deltagare avslutats, varav  
23 % till arbete eller studier. 47 % har 
avslutats till fortsatt stöd genom ordinarie 
arbetsförberedande insatser. 80 % av 
deltagarna bedömer att projektet bidragit till 
att de känner en ökad makt över sin 
situation. 
 
Framgångsfaktorer och utmaningar 
Framgångsfaktorer har varit 
arbetsmetoderna och möjlighet till 
omställningen till nya arbetssätt utifrån 
pandemin och lyckats möjliggöra praktik, 
arbete och studier. I MIA-projektets 
slutrapport kunde vi se att MIA HBS var det 
delprojekt med flest deltagare ut i arbete och 
studier 2017-2020. En annan framgång har 
varit god samverkan och ökade intresse-
anmälningar från hälso- och sjukvården. 
 
Utöver personalomsättningar har en 
utmaning har varit att få in nya remitteringar 
från ordinarie verksamhet pga. pandemin 
och förändrade arbetssätt gentemot insatsen, 
i huvudsak gällande samverkan med 
Arbetsförmedlingen. Projektet har också 
uppmärksammat utmaningar med att 
långsiktigt möta deltagare digitalt för att ge 
ett gott stöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Verksamheten beviljades 9 635 tkr i budget 
för 2020. Total kostnad för projektet år 2020 
var 8 969 tkr. Finansieringen från ESF 
uppgick till 5 479 tkr vilket resulterar i 
kostnader för Samordningsförbundet på 3 
490 tkr. Avvikelsen  i utfall jämfört med 
budget beror främst på personalvakanser. 
 
 
 

  

Mål Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

30 % till egen 
försörjning genom 
arbete/studier 

23 % 
(23 av 
102) 

28 % 
(39 av 
139) 

40 % deltar i 
ordinarie arbets-
förberedande insats 

47% 
(48 av 
102) 

37 % 
(51 av 
138) 

60% känner ökad 
makt över sin 
situation 

80 % 80 % 

”Jag har fått hjälp med myndighetskontakter av 
någon som förstår fackspråket och 

"svartkonsten" med alla myndighetspapper och 
interna arbetsmetoder som för mig som 

utomstående har varit omöjliga att navigera!” 
 

-Deltagare MIA Vidare 2020 
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START – Stöd till arbete 
 
Start bedrevs som projekt under 2012 till 
2014 med syfte att utveckla samordnade 
insatser genom metoden Supported 
Employment (SE) för personer med 
lindrig utvecklingsstörning, autism och 
förvärvade hjärnskador. Sedan 2015 är 
verksamheten implementerad och sam-
finansieras av Botkyrka kommun och 
Samordningsförbundet. 
 
Verksamheten syftar till att möjliggöra 
inträde på arbetsmarknaden för 
målgruppen genom att matcha dem till 
subventionerade anställningsformer. När 
en deltagare börjar i projektet kartläggs 
färdigheter och funktionsförmåga. 
Kartläggningen ligger sedan till grund för 
SE-handledarnas individuella stöd för att 
finna, få och behålla ett arbete. 
Verksamheten är lokaliserad i Tumba i 
Botkyrka kommun. 
 
Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltning är 
huvudägare. Övriga av förbundets 
medlemsmyndigheter ingår också i 
samverkan. 
 
Resultat 
Under 2020 har START arbetat med totalt 
88 deltagare (43 kvinnor och 45 män). 20 
av dessa skrevs in under 2020 och 32 
personer avslutades under året, varav 17  
personer till arbete och 1 till studier (totalt 
55 %). 

 
Framgångsfaktorer och utmaningar 
Medarbetarna besitter kompetens både i 
metoden och om målgruppen och har 
fortsatt möjliggjort avslut till arbete och 
studier trots pandemin. Medarbetarnas 
kompetens att ställa om arbetet har bidragit 
till framgången. 
 
Verksamheten har haft utmaningar med 
samverkan för remittering av nya deltagare 
inte minst internt inom Botkyrka kommun. 
Det har också varit svårt under pandemin att 
finna nya arbetsgivare. Samverkan med 
Arbetsförmedlingen har försvårats och de 
har bland annat uteblivit som inremittent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
START har budgeterats med 1 300 tkr. 
Totalt har 1 350 tkr rekvirerats under 
året, detta för att täcka kostnad för att fler 
Huddingebor än beräknat har tagit del av 
insatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mål Resultat 
2020 

Resultat  
2019 

50 % i 
anställning 1 år 
efter avslut 

67 % Ej mätbart 

80 % i praktik 87 % Ej mätbart 
 

50 % i arbete/ 
studier 

56% 
(18 av 32) 

 
51% 

(22 av 43) 
 

”WOW! Tacksam att STARTs 
medarbetare arbetar med människor 
och att jag har turen att ha dem som 

kollegor”. 
 
Medarbetare hos samverkandepart 2020 
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Unga på väg i Salem (UPIS) 
 
UPIS startade som projekt 2014 och syftar 
till att ge ett sammanhållet stöd till unga 
mellan 16 och 29 år. Insatsen bygger på 
frivillighet och är inte tidsatt.  
 
Deltagare erbjuds individuellt stöd och 
samordning i syfte att närma sig arbete 
eller studier.  

 
Verksamheten drivs av Salems kommun 
och projektgruppen bestod under 2020 av 
två ungdomsstödjare på deltid och en 
deltidsanställd projektledare. Från oktober 
2020 utökades insatsen med fältare som 
ska bedriva uppsökande arbete. 
 
Det uppsökande arbetet förväntas bidra till 
att flera unga tar del av UPIS samt att 
målgruppen breddas.  
 
Målgruppen är ungdomar (16-29 år) som 
av olika skäl hoppat av skolan, saknar 
gymnasieutbildning, som är arbetslösa och 
/eller som inte kan tillgodogöra sig 
ordinarie arbetslivsinriktade insatser .  
 
Även psykisk och/eller fysisk ohälsa är 
vanligt hos deltagarna. Gemensamt är att 
dessa unga vuxna behöver samordnat stöd 
för att komma vidare i livet.  
 
Resultat  

 
 
 

 
 
Under året har projektet haft totalt 41 
deltagare (23 kvinnor, 18 män). 13 av dessa  
skrevs in under 2020 och totalt 31 personer 
avslutades under samma period.  
 
Totalt 11 deltagare avslutades till studier och 
13 till arbete. Detta gör att insatsen uppnår 
målet om att stödja unga vuxna ut i arbete 
och studier.  
 
Framgångsfaktorer  och utmaningar 
Framgångsfaktorerna i UPIS är tiden, 
flexibilitet och individuell planering som 
skapar trygghet för deltagarna.  
 
Medarbetarnas breda kompetens kring 
målgruppens behov gör att stödet kan 
individanpassas och att många unga vuxna 
kan hitta tillbaka till studier alternativt hitta 
en väg in på arbetsmarknaden. 
 
Utmaningar under året har varit kopplade till 
digital omställning och möjlighet att träffa 
deltagare fysiskt samt att samla in enkäter 
vilket bland annat bidragit till uteblivet 
resultat från indikatorenkäten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Projektet beviljades ursprungligen medel 
med 990 tkr och fick sedan beviljat utökning 
med 168 tkr, dvs en total budget på 1 158 tkr. 
Totala kostnaderna uppgick till 1 128 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mål Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

40 deltagare 41 45 

75 % till 
arbete/studier 

87 % 
(24 av 31) 
 

72 % 
 

75 % av 
samverkande 
parter upplever 
bättre samverkan 

80 %  
(8 av 10) Ej mätbart 

”UPIS bidrog till att jag fick någon som 
erbjöd mig stöd en längre tid, äntligen var 
det någon som tog sig tid att lyssna”. 
 
Intervju av tidigare deltagare i UPIS 
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Tillväxt Kvinna 
 
Projektet Tillväxt Kvinna startade 2019 som 
en vidareutveckling av det idéburna Ideella 
Partnerskapet (IOP) som Botkyrka kommun 
och Arbetsförmedlingen tecknat med tre 
idéburna organisationer. Tillsammans ansökte 
dessa parter om medel från Tillväxtverket och 
med Samordningsförbundet som medfinansiär 
för att vidareutveckla stödet till utlandsfödda 
arbetslösa kvinnor. De tre aktörer från 
civilsamhället är Hela Människan, 
Studieförbundet Bilda samt Botkyrka 
Folkhögskola. 
 
Projektets syfte är att erbjuda arbetslivs-
inriktade stödinsatser till arbetslösa utrikes 
födda kvinnor för att stärka kvinnornas 
förutsättningar till egen försörjning genom att 
erbjuda arbetsträning, studiecirklar och andra 
utbildningsinsatser, utvidgat  nätverk och 
kontakter på arbetsmarknaden. 

 
En viktig del i projektet är att utveckla och 
pröva nya samverkansinsatser mellan de 
offentliga aktörerna och aktörer inom 
civilsamhället. 
 
Målgruppen är arbetslösa utrikes födda 
kvinnor i åldern 25-64 år som har behov av ett 
samordnat stöd för att närma sig arbete.  
 
Resultat  

 
Under året har projektet haft totalt 99 
deltagare (varav alla kvinnor). 105 personer 
avslutades under samma period. 25 personer 
har genomgått ett mentorsprogram under 
2020.  
 
17 av dessa 105 deltagare avslutades till 
studier och en till arbete. Detta gör att 
insatsen inte uppnår målet om antal deltagare 

ut i arbete. Det låga antalet deltagare som går 
till arbete har startat en dialog inom 
styrgruppen kring målgrupp och 
målsättningar kopplade till stegförflyttningar 
närmare arbete, ett arbete att följa under 
2021. 
 
Projektet har också mål kopplat till ökad 
egenmakt för deltagarna och utveckling av 
mentorsprogram för bättre ingångar till 
arbetslivet. Här framhåller projektet att man 
lyckas bättre. Mätverktygen för dessa mål är 
ännu inte sammanställda.  
 
Framgångsfaktorer  och utmaningar 
 
Projektet har under pandemin inte kunnat 
genomfört studiebesök eller 
rekryteringsträffar. Projektet har fortsatt 
svårigheter i att matcha deltagare ut i 
arbete. Dialoger i styrgruppen om rätt 
insatser för målgruppen pågår. 
 
En framgångsfaktor är samarbetet mellan Hela 
människan som har coachingsdelen och 
Jobbcenter som har matchnings- och CV-
skrivningsdelen med deltagarna har fungerat 
bra. Deltagarna upplever också att den sociala 
träning och utveckling av svenska språket har 
varit god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Projektet har under året medfinansierats med 
200 tkr. 80 procent av projektkostnaden bärs 
av medel från Tillväxtverket. Botkyrka 
kommun och organisationer från 
civilsamhället skjuter till en mindre del som 
medfinansiering. 
 

Mål Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

120 deltagare 99 104 

20 % till 
arbete/studier 

16 %  
(17 av 105) 

3 % 
 

”I mentorsgruppen pratade vi om att det 
är viktigt att ha ett mål, att få känna sig 
nöjd. Mitt mål nu är att hitta ett jobb inom 
handel.” 
Citat från deltagare som intervjuats av extern 
utvärderare 
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IPS-metodstöd 
IPS-metodstöd ska bidra till implementering 
och vidareutveckling av metoden Individual 
Placement and Support (IPS) hos förbundets 
medlemmar.  
 
Stödet består av kunskapshöjande insatser, 
samordning och handledning samt process-
stöd och riktas främst till medarbetare inom 
kommunernas socialpsykiatriska verksam-
heter och psykiatrin. Inom ramen för metod-
stödet samordnas myndighetsgemensamma 
samverkansmöten kring målgruppen för IPS 
där Arbetsförmedling och Försäkringskassa 
ingår. 
 
Metodstödjaren är anställd i Botkyrka 
kommun men samarbetar främst med 
Huddinge kommun, men även med 
förbundets övriga parter.  
 
Mål och resultat 
- Genomföra fyra IPS-samverkansmöten 
- Omvärldsbevakning utifrån IPS-

metodstöd 
- Stödja IPS Botkyrka att vara en del av 

målgruppen missbruk och beroende i 
Botkyrka kommun. 
 

Insatsen har arbetat enligt plan. Bland annat 
har man genomfört fyra myndighetsgemen-
samma samverkansmöten och verksamheten 
mot missbruk och beroende har startats upp 
i Botkyrka. IPS Botkyrka samarbetar också 
med Umeå Universitet kring 
forskningsstudie kring stöd till studier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Verksamheten beviljades 150 tkr i budget 
avseende kostnader för motsvarande en 
deltidstjänst som metodstödjare samt 
handledning. Utfallet för verksamheten blev 
140 tkr. 
 
 

Insatskatalogen 
Samordningsförbundet har sedan 2017 avtal 
med Samordningsförbundet Centrala Öster-
götland för att kunna tillhandahålla ett 
digitalt sökverktyg som samlar insatser inom 
välfärdssektorn. En lokal projektledare 
samlar in och uppdaterar insatser samt 
sprider kännedom om katalogen.  
 
Syftet med katalogen är att underlätta och 
effektivisera för professionella och med-
borgare att få information om verksamheter 
och stödinsatser som kan vara till nytta för 
att närma sig arbetsmarknaden. 
 
Mål och resultat 
- 75% av de användare som svarar på 

förbundets årliga enkät uppger att 
Insatskatalogen är ett stöd och till nytta i 
arbetet. 

- Antalet användare som använder 
Insatskatalogen uppgår till 100 användare i 
månaden i slutet av 2020. 

 
Insatskatalogen har i förbundets egna enkät-
undersökning en nedåtgående utveckling 
kopplat till kännedom hos handläggare och 
vårdgivare lokalt. Vilka som svarar i enkäten 
från år till år skiljer sig dock åt och vi kan se 
att det faktiska antalet användare ökat med 
ca 100 användare det senaste året. Däremot 
ser engagemanget, dvs hur mycket 
användare gör inne på sidan likvärdigt ut 
gentemot 2019. 
 
Framgångsfaktorer och utmaningar 
Under 2020 har katalogen fortsatt upp-
daterats med fler insatser. I samarbete med 
projektägarna har utveckling skett för ökad 
användarvänlighet och administration av 
verktyget. Gemensam utveckling mellan flera 
förbund är en framgångsfaktor. 
 
Utmaningarna består i att  i att skapa ett i 
alla delar uppdaterat sökverktyg och att nå 
ut med information om att katalogen finns. 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Budget för insatskatalogen 2020 uppgick till 
200 tkr och utfallet blev 166 tkr. 
 
 

”IPS fördubblar möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att få ett arbete 
(…). Mycket talar för att en bråkdel av 
målgruppen får tillgång till IPS i dagsläget. 
SBU Rapport 2020/580 
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Förstudie Unga Huddingebor 
Under 2020 finansierades en förstudien med 
syfte att få en fördjupad förståelse för unga 
Huddingebor som varken arbetar eller 
studerar.  
 
Projektägare var Huddinge kommun och 
förstudien drevs av en projektledare  
i 3 månader i samarbete med kansliets 
tjänstedesigner. Inom ramen för förstudien 
intervjuades unga vuxna och medarbetare i 
insatser som möter målgruppen. Förstudien 
sammanställde också en aktörskarta över 
stödinsatser som idag finns tillgängliga för 
målgruppen. I slutrapporten presenterades 
insikter unga utifrån intervjuerna. 
 
Slutrapport från detta arbete presenterades i 
december 2020 och kommer bland annat att 
användas under 2021 i förstudie Startplats 
Ung som finansieras av Europeiska 
socialfonden. 
 
Kostnaden för förstudien uppgick till 155 tkr. 
 
 
Tjänstedesigner 
I juni 2020 anställdes en tjänstedesigner i 
Samordningsförbundet med uppdrag att  
främja användandet av den 
användarcentrerade metoden tjänstedesign 
tillsammans med förbundets målgrupper.  
 
Tjänstedesign kan beskrivas som en metod 
för att skapa mer brukarinvolverande och 
validerade tjänster/verksamheter/insatser. 
Målet med ett ökat användande av metoden 
är att hitta effektivare och mer behovstroget 
stöd som bidrar till att fler medborgare 
kommer i arbete och får en egen försörjning. 
Ett annat syfte är att sprida kunskapen om 
tjänstedesign, så att samverkansparter och 
medlemmar kan arbeta med metoden på 
egen hand.  
Under 2020 har ett arbete startat med att 
involvera och förankra arbetsmetoden hos 
beredningsgruppen. Ett antal presentationer, 
workshops och ett pilotprojekt för att 
undersöka metoden har startats. Intervjuer 
kommer att ske med unga vuxna för att 
skapa bättre förståelse för ungas behov och 
situation i övergången från gymnasieskola 
till vuxenliv.  

 
Tjänstedesigner har också varit ett stöd i 
framtagandet av förstudien Unga 
Huddingebor och deltagit aktivt i nätverk för 
tjänstedesigners med bland annat 
Samordningsförbundet Centrala 
Östergötland och Samspelet i Värmland.  
Tjänstedesigner ingår även i kansliets 
övergripande arbete för att sprida och 
implementera tjänstedesign som metod vid 
utvecklingsarbete och . 
 
Pilotprojektet pågår i två år. Kostnaden för 
verksamheten uppgår till 200 tkr. 
 
 
Kunskapsseminarier 
Under året har kansliet anordnat totalt 11 
kunskapsseminarier, varav 10 digitalt. Mål-
gruppen har främst varit chefer, med-
arbetare och politiker hos förbundets 
medlemmar, men även organisationer från 
civilsamhället, brukarorganisationer, andra 
samverkansparter och allmänheten har 
kunnat delta kostnadsfritt på seminarierna. 
 
Föreläsarna kommer främst från någon av 
Samordningsförbundet medlemmar. I två fall 
har extern föreläsare anlitats.  
 
Seminarierna har haft följande teman 2020: 
• Missbruk och beroende 
• ADHD hos flickor och kvinnor 
• Psykosocialt arbetssätt på vårdcentral 
• MIA Vidare 
• Kommunalt boendestöd och Personligt 

Ombud 
• IPS – Individual Placement and Support 
• Medborgaren som medskapare 
• Rehabkoordinatorer 
• Unga med psykisk ohälsa 
• Suicid Zero 
• Försäkringskassans uppdrag 

 
Kostnaden för genomförande blev lägre än 
budgeterat då aktiviteterna övergick från att 
ha hållits i konferenslokaler till att ske 
digitalt. Total kostnad för 2020 uppgår till 51 
tkr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Södertörns överförmyndarnämnd 
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Sammanfattning 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarar, med stöd av föräldrabalkens regler, för tillsyn och handläggning av 
ärenden avseende förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn 
säkerställa att de som har förordnad god man/förvaltare eller är underåriga inte lider rättsförlust.  

 

En grundläggande förutsättning för att uppfylla tillsynskravet är att granskningen av ställföreträdarnas årliga 
redovisningshandlingar sker korrekt och i rätt tid. Målet för granskningen 2020 var att 75 % av alla årsräkningar 
skulle ha granskats för den 1 juli och 99 % före den 1 november. Utfallet blev 76,3 % respektive 98,3 %. Fram till 
den 1 juni var tempot i granskningen var högre än något föregående år. Därefter har takten sjunkit något vilket 
sannolikt har att göra med effektivitetsförluster orsakade av restriktioner i möjligheten att arbeta på kontoret på 
grund av Covid-19. Med hänsyn till de anpassningar verksamheten gjort för att minska spridning av Covid-19 får 
utfallet ändå anses som relativt bra. 

 

Nämndens budgetram var 29 042 tkr. Utfallet för året blev 29 057 tkr. Nämndens nettoresultat är noll, då 
resultatet balanseras över till 2020. Verksamhetens underliggande resultat är +1 942 tkr. Avvikelsen beror till 
viss del på att antalet ensamkommande barn minskar snabbare är förväntat vilket medför en lägre kostnad 
jämfört med budget. Minskningen beror på att barnen blivit myndiga eller uppskrivits i ålder samt att färre 
ensamkommande barn än förväntat kommit till Sverige och därmed till Södertörns överförmyndarnämnd.  

Även personalkostnader har varit lägre än budget vilket beror på att flera medarbetare har valt att vara delvis 
föräldralediga vilket minskat lönekostnaderna samt att planerad föräldraledighet har påbörjats flera månader 
tidigare än planerat.  

Verksamhetens övriga kostnader har varit något högre än budget vilket orsakas av licenskostnader för 
överförmyndarnämndens nya verksamhetssystem.  

 

Sjukfrånvaron under 2020 var 3,06 %. Förutom en längre sjukskrivning, vilket drivit upp den totala sjukfrånvaron, 
ligger övriga 18 medarbetare på 1,99 % i sjukfrånvaro. 

Viktiga händelser 
 

Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats under 2020. Anpassning och testning av systemet har 
genomförts under hösten 2020 samtidigt som ett arbete med att ta fram e-tjänster pågått.  

Ansvarsområde 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarar, med stöd av föräldrabalkens regler, för tillsyn och handläggning av 
ärenden avseende förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn 
säkerställa att de som har förordnad god man/förvaltare eller är underåriga inte lider rättsförlust.  

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av lag. Tillämpliga bestämmelser är bland annat föräldrabalken 
(1949:381), förmyndarskapsförordningen (1995:379), lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn och 
förvaltningslagen (1986:223). 

Mål och Indikatorer 
 

Måluppfyllelsen har bedömts med utgångspunkt i resultaten av de indikatorer som har följts upp.  

 



 

Målområde 1- Välmående kommuninvånare 
 

1. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen 

 

1.1 Erbjuda snabb och korrekt service till ställföreträdare och nöjda huvudmän 

Överförmyndarnämnden eftersträvar att ha hög tillgänglighet och erbjuda bra service. Det övergripande målet med 
överförmyndarnämndens verksamhet är att huvudmännen ska möta ställföreträdare som förmår ta tillvara deras 
intressen på ett korrekt sätt. På motsvarande sätt ska ställföreträdarna uppfatta den service och de kontakter de har 
med överförmyndarnämnden som snabb, korrekt och rättssäker.    

 

Status: Uppfyllt 

Kommentar 

En enkät till ställföreträdare har skickats ut under hösten 2020. Enkäten besvarades 255 ställföreträdare. Fem 
frågor kopplar till hur nöjda ställföreträdarna är med överförmyndarnämndens tillgänglighet och service.  
Genomsnittet av svaren visar att ställföreträdarna generellt är nöjda med den service överförmyndarnämnden 
levererar. Svaren visar att ställföreträdarna är särskilt nöjda med överförmyndarnämndens bemötande och minst 
nöjda med hur lätt det är att få kontakt med överförmyndarnämnden. Svaren går från värde 1 som motsvarar 
svaret ”Instämmer inte alls” till 4 som motsvarar svaret ”Instämmer helt och hållet” visas i tabell 1. Samtliga värden utom 
ett gått upp jämfört med föregående års enkät. 

 

          Tabell 1 

 
 

 

Ytterligare en enkät har under hösten 2020 skickats ut till huvudmän. Enkäten besvarades av 262 huvudmän. Fem 
frågor kopplar till hur nöja huvudmännen är med sina ställföreträdare. I tabell 2 benämns ställföreträdarna 
GM/FV vilket står för gode män och förvaltare. Genomsnittet av svaren visar att huvudmännen generellt är nöjda 
med sina ställföreträdare. Jämför man  tabell 1 och 2 kan man dra slutsatsen att huvudmännen är något mer nöjda 
med sina ställföreträdare än ställföreträdarna är med överförmyndarnämnden. Det omvända hade varit sämre. 
Svarsalternativen har samma skala som i tabell 1.  
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                               Tabell 2 

 

 

 

Ny webbsida 

Under 2020 har överförmyndarnämnden lanserat en ny webbsida med ett modernare och mer lättnavigerat 
gränssnitt. Den nya tekniska plattformen gör det möjligt att komma åt innehållet via mobiltelefon och läsplattor 
vilket inte varit fullt möjligt på den tidigare plattformen. Innehållsmässigt är målet är att texterna ska bli språkligt 
bättre, det vill säga enkla, begripliga och anpassade till läsaren.   

 

Målområde 4 - Effektivitet, kvalitet och service 
Kommentar 

Målområdet omfattar tre mål; ordning och reda på ekonomi, hög kvalitet i kommunens tjänster och en attraktiv 
arbetsgivare.  

 

10. Ordning och reda på ekonomin 

Nämnden ska bedriva verksamheten så effektivt som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. 
Större avvikelser i överförmyndarnämndens utfall är normalt kopplade till variationer i antalet ensamkommande barn och 
barnens rättsliga status. Orsaken till variationen ligger utanför överförmyndarnämndens kontroll. Nämnden följer månadsvis 
upp antalet ensamkommande barn och medföljande kostnader för att tidigt kunna se trender och göra trovärdiga prognoser. 

 

10.1 Nämnden ska hålla sin budget 

Status: Uppfyllt 

Kommentar 

Nämndens budgetram var 29 042 tkr. Utfallet för året blev 29 057 tkr. Nämndens nettoresultat är noll, då 
resultatet balanseras över till 2020. Verksamhetens underliggande resultat är +1 942 tkr.  

Avvikelsen beror till viss del på att antalet ensamkommande barn minskar snabbare är förväntat vilket medför 
en lägre kostnad jämfört med budget. Minskningen beror på att barnen blivit myndiga eller uppskrivits i ålder 
samt att färre ensamkommande barn än förväntat kommit till Sverige och därmed till Södertörns 
överförmyndarnämnd.  

Verksamhetens personalkostnader har också varit lägre än budget vilket beror på att flera medarbetare har valt 
att vara delvis föräldralediga vilket minskat lönekostnaderna samt att planerad föräldraledighet har påbörjats 
flera månader tidigare än planerat.  

Verksamhetens övriga kostnader har varit något högre än budget vilket orsakas av licenskostnader för 
överförmyndarnämndens nya verksamhetssystem samt kostnader för att ta fram e-tjänster. 
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11. Hög kvalitet i kommunens tjänster 

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för 
kvaliteten i kommunens tjänster. 

 

11.1 Rättssäker tillsyn 

Status: Delvis uppfylld 

Kommentar 

En grundläggande förutsättning för att uppfylla tillsynskravet är att granskningen av ställföreträdarnas årliga 
redovisningshandlingar sker korrekt och i rätt tid. Målet för granskningen 2020 var att 75 % av alla årsräkningar 
skulle ha granskats för den 1 juli och 99 % före den 1 november. Utfallet blev 76,3 % respektive 98,3 %. Tempot i 
granskningen var högre än något föregående år under 2020 fram till den 1 juni. Därefter har takten sjunkit något 
vilket sannolikt har att göra med effektivitetsförluster orsakade av restriktioner i möjligheten att arbeta på kontoret 
på grund av Covid-19. Med hänsyn till de anpassningar verksamheten gjort för att minska spridning av Covid-19 
får utfallet ändå anses som relativt bra. En jämförelse av granskningstakten mellan 2020 och 2019 finns i tabell 3. 

 

      Tabell 3 

 
 

11.2 Bättre utbildning till ställföreträdare 

Status: Inte uppfylld 

Kommentar 

Samtliga personer som anmält intresse för att bli ställföreträdare har fått ta del av överförmyndarnämndens 
utbildningsmaterial och testats under 2020. De utbildningstillfällen som planerats med externa föreläsare har 
däremot ställts in på grund av Covid-19. Samma gäller för de utbildningar i ekonomi som 
överförmyndarnämndens personal normalt erbjuder nya ställföreträdare.  

Bristen på utbildningar ligger inte i linje med önskat utfall och förvaltningen har påbörjat ett arbete med att erbjuda 
digitala utbildningar. 

 

11.3 Erbjuda ställföreträdare e-tjänster 

Status: Delvis uppfyllt 

Kommentar 

Den enda e-tjänst som överförmyndarnämnden har kunnat erbjuda under 2020 är möjligheten för gode män till 
ensamkommande barn att redovisa sina redogörelser av utfört uppdrag. Under 2020 har totalt 60 e-redogörelser 
inkommit. Samtliga inkom innan den 1 juli 2020.  
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Därefter har e-tjänsten i överförmyndarnämndens förra ärendehanteringssystemet slutat att fungera. Förvaltningen 
har inte bedömt det som meningsfullt att driva frågan om att aktivera tjänsten igen utan har i stället fokuserat på 
att utveckla e-tjänster som fungerar med det nya ärendehanteringssystemet som tas i drift i januari 2021. 

12. Attraktiv arbetsgivare 

Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur 
genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter. 

 

12.1 Utveckla ledning, planering och interna utvecklingsmöjligheter 

Status: Uppfyllt 

Kommentar 

Resultatet på 4 av 7 frågeområden från arbetsplatsundersökningen 2020 visar att överförmyndarnämnden har ett 
något bättre resultat än kommunstyrelseförvaltningen där personalen i verksamheten ligger organisatoriskt. 
Skillnaden i den samlade jämförelsen med kommunstyrelseförvaltningen är så liten att det inte går att dra några 
slutsatser.  I jämförelse med kommunen som helhet är utfallet för överförmyndarnämnden tydligt bättre. Värden 
för överförmyndarnämnden, kommunstyrelseförvaltningen och kommunen som helhet visas i tabell 3 där ett 
högre värde är bättre. Värden inom parentes avser år 2019.  

En jämförelse mellan 2019 och 2020 för enbart överförmyndarnämnden visar en svag försämring inom de flesta 
områden. Försämringen kan möjligen bero på att arbetssättet med täta gemensamma möten som syftar till konkret 
verksamhetsutveckling har störts ut av Covid-19. Digitala möten har fungerat bra men sannolikt inte lika bra som 
fysiska. I vart fall inte i den modell verksamheten tidigare har använt.    

 

                           Tabell 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Främja arbetshälsa hos medarbetare 

Status: Inte uppfyllt 

Kommentar 

Varje vecka håller verksamheten gemensamma uppföljningsmöten där en av punkterna är upplevd 
arbetsbelastning. Medarbetarna skattar själva sin subjektiva arbetsbelastning och syftet är att senast inom 1 vecka 
fånga upp risker för överbelastning hos enskilda medarbetare och vidta relevanta åtgärder som kan vara att 
omfördela arbetsuppgifter, diskutera och optimera arbetsmetoder eller genom samtal med chef sätta rätt nivå på 
förväntad arbetsprestation. Målet är att förhindra att enskilda medarbetare arbetar med för hög subjektiv 
arbetsbelastning annat än under enstaka dagar och att fördela lasten på alla medarbetare. Arbetssättet är accepterat 
och uppskattat. Antal tillfällen då enskilda medarbetare upplevt hög subjektiv arbetsbelastning åren 2017, 2018, 
2019 och 2020 visas i tabell 5. Lägre värde är bättre.  

Målet är att minimera de tillfällen då arbetsbelastningen upplevs för hög. Eftersom trenden med bättre värden är 
bruten kan målet inte anses objektivt uppfyllt. En analys av underliggande data visar att hela försämringen härrör 
från perioden september – december. En iakttagelse är att flera medarbetare uttrycker att det förvisso går bra att 
arbeta på distans men att det delvis har varit svårare att arbeta effektivt och att den begränsade tiden på kontoret 
blir stressig.  

 
ÖFN KSF Haninge kommun 

Motivation 3,9 (4,0) 4,3 (4,3) 4,1 (4,2) 

Ledarskap 4,2 (4,4) 4,3 (4,2) 4,1 (4,1) 

Styrning 4,4 (4,3) 4,1 (4,1) 4,1 (4,1) 

Systematisk arbetsmiljö 4,2 (4,3) 4,1 (3,9) 3,8 (3,8) 

Arbetsbelastning 4,1 (4,3) 4,0 (4,0) 3,7 (3,7) 

Arbetstid 4,5 (4,6) 4,4 (4,3) 3,9 (3,9) 

Kommunikation 4,2 (4,3) 4,2 (4,1) 4,0 (4,0) 



 

Arbetsbelastningen har också objektivt varit högre än tidigare eftersom flera medarbetare varit föräldralediga samt 
att alla medarbetare vid minsta antydan till sjukdom inte kommit till kontoret och arbete som därmed inte kan 
utföras på distans ackumuleras. I verksamhetens nya ärendehanteringssystem skannas alla handlingar vilket gör det 
möjligt att i framtiden distansarbeta med högre effektivitet.      

  

          Tabell 5 

 
 

Sjukfrånvaron under 2020 var 3,06 %. Förutom en längre sjukskrivning, vilket drivit upp den totala sjukfrånvaron, 
ligger övriga 18 medarbetare på 1,99 % i sjukfrånvaro. Målet har varit lägre sjukfrånvaro än 3,0 %. 

Ekonomi 
Kommentar 

Nämndens budgetram var 29 042 tkr. Utfallet för året blev 29 057 tkr. Nämndens nettoresultat är noll, då 
resultatet balanseras över till 2020. Verksamhetens underliggande resultat är +1 942 tkr.  

Avvikelsen beror till viss del på att antalet ensamkommande barn minskar snabbare är förväntat vilket medför 
en lägre kostnad jämfört med budget. Minskningen beror på att barnen blivit myndiga eller uppskrivits i ålder 
samt att färre ensamkommande barn än förväntat kommit till Sverige och därmed till Södertörns 
överförmyndarnämnd.  

Även personalkostnaderna har varit lägre än budget vilket beror på att flera medarbetare har valt att vara delvis 
föräldralediga vilket minskat lönekostnaderna samt att en planerad föräldraledighet har påbörjats flera månader 
tidigare än planerat.  

Verksamhetens övriga kostnader har varit högre än budget vilket orsakades av licenskostnader för 
överförmyndarnämndens nya verksamhetssystem.  

 

      Tabell 6 

Ekonomi, mnkr       

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 

Verksamhetens intäkter  29,6 29,0 29,1 

Verksamhetens 
kostnader  

29,6 29,0 29,1 

Nettokostnad*  0 0 

Resultat 0 0 0 

                 * Budgeterad nettokostnad motsvarar ram enligt fullmäktige 
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 Framtiden 
Antalet ensamkommande barn (EKB) inom nämndens ansvarsområde ser ut att ha stabiliserats. Det bör 
framhållas att prognosen är osäker och bygger på politiska ställningstaganden och beslut på EU-nivå och i Sverige.  

 

Ett nytt ärendehanteringssystem har införts i januari 2021. Ett mål är att höja förmågan att möta medborgarnas 
förväntan av ökad tillgänglighet och service, till en början med stöd av 7 nya e-tjänster.  

Förvaltningen avser vidare att försöka göra det möjligt för andra förvaltningar i samverkanskommunerna att 
kommunicera på ett säkert sätt med överförmyndarnämndens ärendehanteringssystem. Detta skulle minska 
handläggningstider på ett märkbart sätt.  

Slutligen kommer alla handlingar att sparas digitalt i ärendehanteringssystemet vilket medför större möjlighet att 
arbeta på distans. Målet är att på sikt eliminera handläggning i pappersform.    

 

På en övergripande nivå är intentionen hos förvaltningen att genom ett etablerat, accepterat och fungerande 
system för verksamhetsutveckling fortsätta att effektivisera verksamheten med ökad kvalitet.    
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 § XX KS/2021:167 

Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga 
pandemilagen

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av lag (2021:4) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen att ge kommuner 
möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge 
en nämnd befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det 
fullmäktige som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige 
ska fördela till krisledningsnämnden att fatta sådana beslut. Rätten att meddela föreskrifter 
upphör med automatik när panemilagen upphör vid utgången av september 2021.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 54/2021
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera ansvaret enligt 8 kap. 
    1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av  
    sjukdomen covid-19, begränsningsförordningen, till krisledningsnämnden.

2. Vid brådskande ärenden kan ordförande i krisledningsnämnden fatta ett 
delegationsbeslut.

______________________

Delges:
Krisledningsnämnden
Krisledningsgruppen 
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Victoria Skynäs
Säkerhetssamordnare

Kommunfullmäktige

Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga
pandemilagen

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera ansvaret enligt 8 kap.

1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19, begränsningsförordningen, till krisledningsnämnden.

2. Vid brådskande ärenden kan ordförande i krisledningsnämnden fatta ett
delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av lag (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen
att ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. För att få en snabb beslutsprocess
behöver kommunfullmäktige ge en nämnd befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör
inte fullmäktige det, är det fullmäktige som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende
föreslås att kommunfullmäktige ska fördela till krisledningsnämnden att fatta sådana
beslut. Rätten att meddela föreskrifter upphör med automatik när panemilagen upphör
vid utgången av september 2021.

Ärendet
Den 10 januari 2021 trädde lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19 i kraft, den sk pandemilagen. Lagen innehåller bemyndiganden till
regeringen och myndigheter att fatta beslut inom vissa områden, om besluten behövs för
att begränsa och motverka spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Regeringen har med stöd av den lagen beslutat om förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den sk
begränsningsförordningen, som sedan tidigare innehåller begränsningar inom följande
områden:

● Begränsning av antalet personer vid allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar

● Antal personer och förutsättningar för att bedriva verksamheten vid
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○ gym- och sportanläggningar och badhus
○ handelsplatser

● Begränsning av antalet personer vid upplåtelse av platser för privata
sammankomster

● Smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik

Pandemilagen 13 § ger regeringen rätt att bemyndiga en kommun att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Regeringen blesutade den 4 mars 2021 att anta lagförslaget och
begränsningsförordningen kompletterades med beslut om att kommuner bemyndigas att
meddela förbud att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel, vilket
började gälla den 11 mars i år.

Ett sådant förbud får inte vara så omfattande att
1. det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket
2. på annat sätt medför obefogade inskränkningar i enskildas frihet

Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig.

Beslutsprocess
För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd befogenhet
att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige som ska
meddela föreskrifterna. Det kan uppstå situationer där behovet av föreskrifter
uppkommer mycket hastigt. Det är därför viktigt att kommunen har möjliggjort en
snabbare beslutsprocess än den att beslutet om föreskrifter ska fattas av
kommunfullmäktige vid varje tillfälle som behovet uppstår. Om beslutet att meddela
föreskrifter delegeras till nämnd möjliggörs att beslutet kan fattas med kortare varsel.
Det är inte osannolikt att behovet av föreskrifter till exempel kan uppstå för att reglera
besökare till kommunens badplatser när badsäsongen kommer igång.

Mot bakgrund av ovan och med hänsyn till beslutets ingripande karaktär bedömer
förvaltningen att krisledningsnämnden, bör ges uppdraget att meddela föreskrifter med
stöd av 8 kap. 1 § begränsningsförordningen. Rätten att meddela föreskrifter upphör med
automatik när panemilagen upphör vid utgången av september 2021.

Om att meddela föreskrifter
Ett beslut om att meddela föreskrifter om förbud att vistas på en angiven plats kan
förväntas fattas i två olika situationer.

● Den ena är att förbud meddelas förebyggande utifrån en riskanalys baserad på
driftansvariga nämndens och dess medarbetares kunskap om platser som
normalt sett lockar många människor i olika situationer.

● Den andra är att beslut fattas efter konstaterad trängsel som medför risk för
smittspridning.

Det är Polismyndigheten som vakar över efterlevnaden av meddelat förbud. Den som
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bryter mot ett förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser kan dömas till
penningböter.

Förvaltningen kan konstatera att det kan finnas platser och tidpunkter där det troligen blir
fråga om sådan trängsel som avses i pandemilagen, exempel på dessa platser är
Skönviksparken i samband med skolavslutningar samt Möllebadet.

Information till allmänheten
Förvaltningen bedömer att det behövs omfattande informations- och
kommunikationsinsatser om vistelseförbud meddelas. Det kan handla om hemsida, annan
digital media, skyltar och tryckt lokalmedia samt att eventuellt ha personer på plats som
kan förklara vad som gäller.

Finansiering
Förvaltningen bedömer att förslag till beslut kommer ha begränsade ekonomiska
konsekvenser. Vid ett aktualiserande av föreskrifterna kan det uppkomma kostnader för
information till allmänheten, skyltar, media och ev personalkostnader för personer som
behöver finnas på platsen. Beroende på hur situationen utvecklas kan visst stöd i form av
av väktare eller motsvarande behövas.

Mats Bergström
Kommundirektör

Victoria Skynäs
Säkerhetssamordnare

Bilagor

Delges
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Just. sign.

                                                                    4
 § XX KS/2020:366 

Äldreplan 2021-2026
Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och syftar till 
att ge vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete gällande äldreområdet. 
Tidigare äldreplan gällde för 2017-2021 och under 2020 har en ny plan arbetats fram som ska 
gälla för 2021-2026. Planen för 2021-2026 godkändes av socialnämnden 2020-10-05. Innan 
planen skulle beslutas i kommunstyrelsen den 2020-11-30 hann en ny befolkningsprognos för 
Salems kommun inkomma. Kommunstyrelsen återremitterade därför ärendet för ändringar i 
Äldreplanen med anledning av ny befolkningsprognos. 

Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021, där nämnden 
beslutade att godkänna Äldreplanen 2021-2026 samt att föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna Äldreplanen 2021-2026. Kommunens pensionärsråd har fått möjlighet att yttra sig 
kring förslaget. Pensionärsrådet  har inga invändningar mot den föreslagna Äldreplanen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 50/2021

Att kommunfullmäktige antar Äldreplan 2021-2026.

______________________

Delges:
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 50 KS/2020:366 - 010

Äldreplan 2021-2026

Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och syftar till 
att ge vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete gällande äldreområdet. 
Tidigare äldreplan gällde för 2017-2021 och under 2020 har en ny plan arbetats fram som ska 
gälla för 2021-2026. Planen för 2021-2026 godkändes av socialnämnden 2020-10-05. Innan 
planen skulle beslutas i kommunstyrelsen den 2020-11-30 hann en ny befolkningsprognos för 
Salems kommun inkomma. Kommunstyrelsen återremitterade därför ärendet för ändringar i 
Äldreplanen med anledning av ny befolkningsprognos. 

Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021, där nämnden 
beslutade att godkänna Äldreplanen 2021-2026 samt att föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna Äldreplanen 2021-2026. Kommunens pensionärsråd har fått möjlighet att yttra sig 
kring förslaget. Pensionärsrådet  har inga invändningar mot den föreslagna Äldreplanen. 

Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Äldreplan 2021-2026.

Protokollsanteckning
Mats Nittve (R) anmäler att han vill lägga till en protokollsanteckning till protokollet. 

Lennart Kalderén (M) yrkar att Mats Nittves (R) begäran ska avslås. 

Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till Lennart Kalderéns (M) yrkande. 

Elisabeth Bovin-Exner (M) yrkar bifall till Lennart Kalderéns (M) yrkande. 

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Ordförande ställer ordförandens yrkande om att avslå Mats Nittves (R) begäran om att få 
lägga till en protokollsanteckning till protokollet mot Mats Nittves (R) begäran om att få lägga 
till en protokollsanteckning till protokollet  och finner  att kommunstyrelsen beslutat att 
avslå Mats Nittves begäran varpå votering begärs.

Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandes yrkande om att avslå  
Mats Nittves (R) begäran röstar ja och den som vill bifalla Mats Nittves (R) begäran röstar nej, 
vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Mats Nittves (R) begäran om att få lägga till en 
protokollsanteckning till protokollet. 

Voteringen utfaller enligt följande: 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd  voteringslista. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

med Lennart Kalderéns (M) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Äldreplan 2021-2026.

______________________

Sändlista
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Socialförvaltningen
Jevgenia Villarroel
Utredare

Socialnämnden

Reviderad Äldreplan 2021-2026

Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna Äldreplanen 2021-2026.

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Äldreplanen 2021-2026.

Sammanfattning av ärendet
Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och syftar till att ge
vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete gällande äldreområdet. Tidigare
äldreplan gällde för 2017-2021 och under 2020 har en ny plan arbetats fram som ska gälla för
2021-2026. Planen för 2021-2026 godkändes av socialnämnden 2020-10-05. Innan planen skulle
beslutas i kommunfullmäktige 2020-11-30 hann en ny befolkningsprognos för Salems kommun
inkomma. Kommunstyrelsen återremitterade därför ärendet för ändringar i Äldreplanen med
anledning av ny befolkningsprognos.

Planen beskriver nuläget samt prognoser över framtida behov och förutsättningar inom
äldreområdet och ska ligga till grund för strategiska beslut i budgetarbetet. Framledes kommer
prognoser inte inkluderas i Äldreplanen då dessa görs med tätare intervall och ändras över tid.

De ändringar som gjorts utifrån den senaste befolkningsprognosen som skiljer sig från den prognos
som gjordes i början på 2020 visar att antalet äldre ökar något under de kommande fem åren
istället för tidigare prognostiserad minskning. Skillnaden mellan tidigare och nuvarande
befolkningsprognos är 110 personer 65 år eller äldre år 2025.

Den långsiktiga befolkningsprognosen visade tidigare att antalet äldre skulle minska något fram till
år 2025 för att sedan öka år 2030. Den nya prognosen visar däremot på en ökning både år 2025
och år 2030. Den totala ökningen av antalet äldre år 2030 skiljer sig dock med endast en person
mellan de olika prognoserna.

Den ändrade befolkningsprognosen påverkar prognosen för hemtjänst i ordinärt boende således
att mellan 2 och 10 fler personer prognostiseras behöva hemtjänst de kommande 10 åren jämfört
med tidigare prognos.

Det totala antalet äldre i behov av omfattande omsorgsinsatser år 2030 har inte ändrats utifrån
den nya befolkningsprognosen och ligger oförändrat på 277 personer. Förändringen mellan de
olika prognoserna vad gäller behovet av omfattande hemtjänst och särskilt boende består i en
jämnare, långsam ökning över en tioårsperiod jämfört med tidigare i stort sett oförändrat läge
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fram till 2025 och en ökning mellan 2025 och 2030.

Sammanfattningsvis förändrar inte den nya befolkningsprognosen det tidigare prognostiserade
behovet av omfattande äldreomsorgsinsatser något nämnvärt de kommande tio åren och
platstillgången på särskilda boenden är fortfarande god, med en viss överkapacitet de kommande
tio åren.

Ärendet

De delar där ändringar gjorts i Äldreplanen med anledning av den nya befolkningsprognosen
presenteras nedan.

Befolkningsutveckling i Salem
Befolkningen i Salems kommun kommer enligt prognos att uppgå till 19 205  personer år 2030,
vilket innebär en ökning med 15 procent jämfört med 2019.

Den kortsiktiga befolkningsprognosen för åldersgrupperna 65-79 och 80 år eller äldre för de

kommande fem åren visar att åldersgruppen 65-79 minskar något medan åldersgruppen 80 år eller

äldre ökar successivt varje år med i genomsnitt 60 personer per år. Totalt kommer åldersgruppen

65 år eller äldre öka något för varje år.  År 2020 är antalet personer 65 år eller äldre 2900 och år

2025 är antalet personer i samma åldersgrupp 2993. Diagram 3 visar fördelningen av

befolkningsökningen de kommande fem åren uppdelat efter ålderskategorier.

Diagram 3 Kortsiktig befolkningsprognos i Salems kommun

Befolkningsprognosen för år 2020-2030 i åldersgrupperna 65-79 och 80 år eller äldre visar att

antalet äldre ökar något år 2025 jämfört med år 2020. År 2030 sker ytterligare en ökning och
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antalet äldre beräknas bli 3 079 personer. Diagram 4 visar på en prognos över antalet äldre i

Salems kommun fram till år 2030, uppdelat i olika åldersgrupper.

Diagram 4 Långsiktig befolkningsprognos i Salems kommun

Prognos för behov av hemtjänst

Prognosen för behov av hemtjänst i föregående Äldreplan 2017-2021 har varit något låg. Enligt

den skulle det finnas 212 hemtjänsttagare år 2019. Vid en beräkning av antalet personer 65 år och

äldre med beslut om hemtjänst de kommande tio åren utifrån årets befolkningsprognos och med

antagandet att andelen kommer att öka med 0,8 procent årligen som det gjort de senaste tre åren

kan följande prognos tas fram.

Prognos personer 65+ med beslut om hemtjänst i ordinärt boende

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal 276 301 328 352 378 404 432 458 483 511 539

Andel i
% 9,5 10,3 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,1 15,9 16,7 17,5

Platsbehov på särskilda boenden utifrån prognos
År 2030 beräknas 277 personer vara i behov av omfattande omsorgsinsatser i form av särskilt

boende eller hemtjänst 50 timmar eller fler per månad. Antalet personer ökar med cirka 3

personer per år de kommande fem åren och därefter med cirka en person per år.
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Antal invånare 65 år och äldre i behov av omfattande äldreomsorgsinsatser - prognos

I drygt 4 procent av fallen beräknas omsorgen ske i särskilt boende vilket motsvarar 123 platser år

2030. Samtidigt beräknas 154 personer få beslut om omfattande hemtjänst vilket motsvarar 5

procent.

Diagram 14 - Antal personer med omfattande äldreomsorgsinsatser fördelat på särskilt boende

och hemtjänst 50 timmar eller fler - prognos

Finansiering
Ingen finansiering är aktuell.

Jenny Thorsell
Socialchef

Jevgenia Villarroel
Utredare

Bilagor

1. Äldreplan 2021-2026



TJÄNSTESKRIVELSE

2021-01-05
SN/2020:125.748

5 av 5

Delges

Akten
Biblioteket
Revisorer
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Salems kommunala pensionärsråd (KPR)



Dnr SN/2020:125.748 

2020-12-01 

 

Äldreplan 

2021-2026 

 
Foto:Mostphotos.se 

 

Framtagen av: Jevgenia Villarroel, utredare. 

Beslutad av socialnämnden: 2021-02-08 

Antagen av kommunfullmäktige:  

 

 



Innehållsförteckning 

 
1.  Inledning 3 
2.  Övergripande mål och styrning för äldreområdet 4 

2.1. Politikens mål och inriktning 4 

2.2.  Nationell utveckling inom äldreområdet 4 

2.3. Salems kommuns mål och inriktning 7 

2.4. Lagstiftning 8 
3. Befolkningsutveckling 11 

3.1. Riket 11 

3.2. Salem 11 
4. Förebyggande arbete och hälsa 14 

4.1 Hälsoutvecklingen bland äldre 14 

4.2 Levnadsvanor 16 

4.3 Psykisk ohälsa 16 

4.4 Hot och våld 17 

4.5 Kognitiv svikt 18 

4.6 Pandemier 19 

4.7 Förebyggande arbete 21 

4.7.1 Förebyggande arbete i Salem 21 

4.7.2 Anhörigstöd 23 
5. Sammanhållen vård och omsorg 25 
6. Vård och omsorg om äldre 26 

6.1 Individens behov i centrum - IBIC 26 

6.2 Stöd och hjälp i ordinärt boende 26 

6.3 Välfärdsteknologi och e-hälsa 29 

6.3.1 Olika typer av välfärdsteknik 29 

6.3.2 Välfärdsteknik i Salems kommun 31 
7. Boende för äldre 32 

7.1 Boenden i Salems kommun 33 

7.2 Platsbehov utifrån prognos 34 
8. Samverkan, delaktighet och inflytande 37 

8.1 Samverkan 37 

8.2 Delaktighet och inflytande 38 
9. Personal- och kompetensförsörjning 39 
10. Kvalitet, forskning och utveckling 41 
11. Slutsats 43 

 

2 



1.  Inledning 

Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun. Äldreplanen gäller för 
åren 2021-2026 och syftar till att ge vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete 
gällande äldreområdet. 

Planen beskriver nuläget samt prognoser över framtida behov och förutsättningar inom äldreområdet 
och ska ligga till grund för strategiska beslut och budgetarbetet.  

Samhället står inför betydande förändringar där andelen äldre stadigt ökar. Många äldre är idag friskare 
och har en aktiv livsstil. Samtidigt är äldre ingen homogen grupp utan har unika behov och 
förutsättningar. Antalet äldre med utländsk bakgrund ökar i takt med att befolkningen åldras. 
Kommunen behöver anpassa sina verksamheter efter förändrade behov och resurser. För att få kunskap 
om framtida behov är omvärldsanalys, kartläggning och dialog med kommuninvånarna viktiga verktyg. 
Genom att från början planera och utveckla en äldreomsorg som är till för alla kan kostsamma 
särlösningar förebyggas.  

I planen anges ett antal strategiska områden som kommer att vara i fokus för att på bästa möjliga sätt 
möta kommuninvånarnas behov av äldreomsorg. 

Planen är framtagen av utredare på socialförvaltningens planerings- och utvecklingsenhet med stöd av 
berörda verksamhetschefer, anhörigkonsulent samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Planen har även 
varit på remiss hos kommunala pensionärsrådet.  
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2.  Övergripande mål och styrning för äldreområdet 

2.1. Politikens mål och inriktning 

Riksdagen stiftar de lagar som ligger till grund för vården och omsorgen av äldre människor i Sverige. De 
lagar som i första hand styr den kommunala äldreomsorgen är socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Riksdagen fattar också beslut om nationella mål som ytterligare förtydligar 
kommunernas ansvar för äldreomsorgen. Äldreplanen utgår från politiska mål i kombination med 
verksamhets- och förvaltningsperspektiv. 

Målen för den nationella äldrepolitiken är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i 
samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med 
respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg.   1

I budgetpropositionen för 2020 föreslog regeringen ett nytt femte mål för Folkhälsopolitiken: Äldre ska 
erbjudas en jämställd och jämlik vård och omsorg. 

2.2.  Nationell utveckling inom äldreområdet 

Planeringen av äldreomsorgen påverkas av betänkanden, lagar och riktlinjer. Ett urval av dessa beskrivs 
nedan.  

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21) 
Regeringen beslutade år 2015 att tillsätta en särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell 
kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga 
områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Utredningen har tagit fram 
ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. 
Kvalitetsplanen ska genomföras under fyra mandatperioder – under åren 2019–2034. Den ska inte vara 
detaljstyrande, utan stödja den lokala och regionala utvecklingen samt bidra till stöd inom de områden 
där det krävs ett nationellt ansvar. Den ska kunna ge vägledning och vara långsiktig. 
 

Utredaren har tagit stöd i en människosyn som bygger på varje människas lika värde, varje människas 
rätt att bestämma över sig själv, att få leva i relation till andra, rätt till trygghet och att bli bemött med 
respekt. De områden som behandlas i utredningen är: den äldre personen och vård och omsorg; god 
kompetensförsörjning; hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser; sammanhållen vård 
och omsorg; anhöriga; välfärdsteknik; boende för äldre personer; flexibla former för handläggning och 
beslut om insatser till äldre personer; uppföljning; översyn av socialtjänstlagen m.m. 
 
Utredaren har föreslagit åtgärder som syftar till: högre kvalitet och effektivitet, bättre förebyggande och 
rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, översyn av särskilda boendeformer, flexibla 
former för beslut om äldreomsorg samt användning av välfärdsteknologi. 

 

1 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Prop. 1997/98:113 
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Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan (Skr. 2017/18:280) 
Regeringen redogör i skrivelsen Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan för sin syn på 
äldreomsorgen i Sverige. I skrivelsen redovisas hur regeringen har börjat ett långsiktigt 
förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. För 
att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras. 
Följande områden anser regeringen bör prioriteras under kommande mandatperiod: översyn av 
socialtjänstlagen; insatser för ett större utbud av boenden för äldre; förebyggande och rehabiliterande 
insatser; ett bättre samspel mellan vård och omsorg; mer attraktiva arbetsplatser med starkare 
yrkesprofession; komplettering av de nationella målen för äldrepolitiken; ökad användning av 
välfärdsteknik och e-hälsa; jämställd och jämlik vård och omsorg. 
 
Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) 
Regeringen beslutade år 2014 att tillsätta en särskild utredare för att lämna förslag på åtgärder som 
förbättrar och underlättar äldres bostadssituation. Syftet var att, mot bakgrund av den demografiska 
utvecklingen, kunna tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av 
landet. Utredningen föreslår följande åtgärder: förbättra tillgängligheten i det befintliga 
bostadsbeståndet; få fram fler bostäder för äldre, även på svaga marknader, med fokus på 
boendeformer som ger möjligheter till gemenskap; underlätta för seniorer att flytta till – eller bo kvar i – 
en bostad som det går att åldras i; främja forskning och annan kunskapsutveckling kring 
tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boendet. 

Effektiv vård (SOU 2016:2) 

Regeringen beslutade år 2013 att tillkalla en nationell samordnare med uppdrag att göra en analys av 
hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser mer ändamålsenligt och effektivt. 
Betänkandet överlämnades till regeringen år 2016. En slutsats i utredningen är att en förutsättning för 
hög effektivitet är att patienten involveras och görs delaktig i processen kring den egna vården i högre 
utsträckning.  
 
Utredningen lämnar förslag på förändrade styrande principer. De föreslagna styrande principerna 
innebär att vården ska ges nära befolkningen om det inte är motiverat att koncentrera vården av 
kvalitets- eller effektivitetsskäl. Utredningen föreslår en nationell definition av primärvårdens uppdrag. 
Vidare föreslås en organisatorisk uppdelning av primärvården i en allmän primärvård och riktad 
primärvård. Den riktade primärvården ska fullgöra primärvårdsuppdraget för äldre med omfattande 
behov. Utredningen föreslår även ny lagstiftning som ställer krav på att region och kommun ska utföra 
verksamhet gemensamt för äldre med omfattande behov. 
 
God och nära vård (SOU 2019:29) 
Regeringen beslutade år 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utifrån förslagen i 
betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i 
arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med 
fokus på primärvården och lyfter avgörande områden för hur den ser att en ny hälso- och sjukvård ska 
byggas. Utredningen beskriver prioriteringar och dess avgörande betydelse för såväl utformningen av 
hälso- och sjukvården som medborgarnas förtroende och medarbetarnas dagliga arbetsmiljö. 
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Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) 
Regeringen beslutade år 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att överväga och lämna 
förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och 
sjukvården och omsorgen. Utredningens kartläggning visar på relativt utbredda kompetensbrister i 
yrkesgruppen. Bristerna har en direkt effekt på hur man utför sina arbetsuppgifter. Det kan vara en 
konsekvens av att undersköterskeyrket hittills varit oreglerat. Det är huvudmännens och arbetsgivarnas 
ansvar att se till att rätt kompetens finns för arbetsuppgifterna så att arbetsfördelningen bidrar till en 
effektiv verksamhet med kvalitet. 

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet var att 
skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. Den nya lagen 
ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Sedan den 1 januari 2019 omfattas även psykiatrin av den 
nya lagstiftningen.  

Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) 
Regeringen beslutade år 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lägga fram förslag om en 
värdighetsgaranti för vård och omsorg om äldre kvinnor och män. Värdighetsgarantin ska syfta till att 
tydliggöra vad äldreomsorgen ska erbjuda och vad de äldre och deras anhöriga kan förvänta sig när de 
behöver äldreomsorg. 

Nationell värdegrund inom äldreomsorgen 

2011 tillkom en lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebar att en nationell värdegrund 
infördes inom äldreomsorgen. Den nya värdegrunden beskriver nya dimensioner av livskvalitet. 
Värdegrunden fastslår ett synsätt som innebär att äldre personer ska ha möjlighet att leva utifrån sin 
egen identitet och personlighet. Värdegrunden omfattar inte servicetjänster utan behovsprövning. Det 
innebär att det krävs ett biståndsbeslut om insatser i äldreomsorgen för att den enskilde ska omfattas av 
den nationella värdegrunden och de lokala värdighetsgarantierna. Lagen säger att socialtjänstens 
omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom reviderades 2017. 
Riktlinjerna innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, 
stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och 
profession inom området. 
 
Nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom.  
2016 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att genom en nationell samordningsfunktion genomföra 
en utredning i syfte att lämna ett samlat underlag dels för en bred nationell strategi om 
demenssjukdomar, dels som ett underlag till en plan för prioriterade insatser till år 2022. Rapporten 
överlämnades år 2017. Syftet är att förbättra kvaliteten i omsorgen och öka tryggheten för personer 
med demenssjukdom och deras anhöriga. I Sveriges första demensstrategi pekas sju strategiska 
områden ut där regeringen vill verka för förbättringar:  samverkan mellan hälso- och sjukvård och social 
omsorg; personal; kunskap och kompetens; uppföljning och utvärdering; anhöriga och närstående; 
samhälle; digitalisering och välfärdsteknik. 
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Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) 

Regeringen beslutade år 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över och lämna 
förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet som stärker 
självständighet och livskvalitet för äldre och som avlastar personal och moderniserar verksamheten. 
Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Analys av 
vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen har gjorts. 
Utredningen föreslår lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat 
stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal. 

2.3. Salems kommuns mål och inriktning 

Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete. 
Socialnämndens mål avser områden tillgänglighet, hemmaplanslösningar, välfärdsservice, välfärdsteknik, 
miljöperspektiv, hållbar livsmiljö, attraktiv arbetsgivare, ekonomi i balans samt prognossäkerhet.  
 
Socialnämnden ansvarar för äldreomsorgen i Salems kommun. Socialnämnden ska inom sina 
verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning samt följa det fullmäktige har 
bestämt. 
 
Äldreomsorgen består av biståndsbedömning gällande de olika insatserna såsom ledsagning, 
trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende och särskilt boende. Äldreomsorgen har 
kommunal drift av hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boenden. Inom hemtjänsten finns valfrihet 
enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att kunden kan välja bland olika 
hemtjänstutförare.  
 
Äldreomsorgen ser till den boendes individuella behov så att de känner trygghet, delaktighet, får ett gott 
bemötande och en aktiv meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  
 
Lokala värdighetsgarantier 
Utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen har socialnämnden i Salems kommun fattat 
beslut om att anta lokala värdighetsgarantier som gäller sedan år 2013. De lokala värdighetsgarantierna 
syftar till att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av 
äldreomsorgen i kommunen.  

De lokala värdighetsgarantierna är en detaljerad beskrivning av arbetet med äldreomsorgen i 
kommunen. De syftar till att säkerställa ett värdigt liv och välbefinnande inom äldreomsorgen. De lokala 
värdighetsgarantierna ska tillämpas i såväl egen regi som privat driven verksamhet inom äldreomsorgen. 
De berör inte endast vad som ska göras och i vilken omfattning utan mer om hur, när och på vilket sätt 
det ska göras. Det framgår tydligt vilket mervärde garantierna har för den äldre personen. De lokala 
värdighetsgarantierna berör områden såsom rätt till privatliv och kroppslig integritet, möjlighet att 
upprätthålla självbestämmande, individanpassning och delaktighet i beslut och insatser, insatser av god 
kvalitet, gott bemötande, upplevelse av meningsfullhet samt känsla av trygghet. 

Arbetet med de lokala värdighetsgarantierna pågår ständigt i den dagliga verksamheten inom 
äldreomsorgen.  

7 



2.4. Lagstiftning 

De lagar och förordningar som främst styr äldreomsorgens arbete är: socialtjänstlagen (SoL, 2001:453), 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30), patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659), Lag (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag m.m., lag (1997:736) om färdtjänst, lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag 
(2008:962) om valfrihetssystem. 

Socialtjänstlagen 
Kommunernas ansvar för service och omsorg för äldre regleras i socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). 
Nedan följer ett urval av relevanta paragrafer. 
 
1 kap 1 § – Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
-ekonomiska och sociala trygghet 
-jämlikhet i levnadsvillkor 
-aktiva deltagande i samhällslivet. 
 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
 
2 kap 5 § – Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas. 
 
2 kap 7 § - När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och 
sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas 
om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov 
tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas 
utan dröjsmål. Av planen ska det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman 
ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och vem av 
huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.  
 
3 kap 1 § – Till socialnämndens uppgifter hör att 
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, 
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar 
och enskilda främja goda miljöer i kommunen, 
- informera om socialtjänsten i kommunen, 
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden, 
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till 
familjer och enskilda som behöver det. 
 
3 kap 6 § – Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande socialtjänst 
underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 
 
4 kap 1 c § - För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild 
boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make 
eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena 
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parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Första stycket 
gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform.  
 
4 kap 2 a § - Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer. 
 
5 kap 4 § – Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att 
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra. 
 
5 kap 5 § – Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som 
behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
 
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilt stöd. Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som 
främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av 
att bryta oönskad isolering. 
 
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och 
annan lättåtkomlig service ska ges. 
 
5 kap 6 § – Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre 
människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. 
 
Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med regionen 
samt andra samhällsorgan och organisationer. 
 
Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, 
romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor. 
 
5 kap 10 § – Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.  

Hälso- och sjukvårdslagen 
Ansvaret för hälso- och sjukvård regleras i – Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30). Nedan följer ett 
urval av relevanta paragrafer. 
 
3 kap 1 § – Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 
vården. 
 
5 kap 2 § – Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och 
den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. 
 
11 kap 2 § - Kommunen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av 
sådan vård. Kommunen ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra 
vårdgivare. 
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11 kap 4 § – Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en medicinskt 
ansvarig sjuksköterska. 
 
12 kap 1 § – Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen 
bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen. Kommunen ska även i samband 
med dagverksamhet erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas i dagverksamheten. 
 
12 kap 5 § – Kommunen ska i samband med hälso- och sjukvård erbjuda habilitering och rehabilitering 
samt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 
 
Patientsäkerhetslagen 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) innehåller bland annat bestämmelser om systematiskt 
patientsäkerhetsarbete, legitimation, behörighet och skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal, 
hantering av klagomål samt tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd. 
 
Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren, i det här fallet den kommunala hälso- och sjukvården, 
arbeta systematiskt med patientsäkerhet. Det innebär bland annat att vårdgivaren ska planera, leda och 
kontrollera verksamheten så att god vård uppnås. Vårdgivaren ska ta emot klagomål från patienter och 
deras närstående och utreda händelser i verksamheten som har medfört eller kunnat medföra 
vårdskada.  
 
Vårdgivaren ska anmäla händelser till Inspektionen för vård och omsorg som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada (tidigare benämnt lex Maria). Anmälan ska göras snarast efter det 
att händelsen har inträffat. 
 
All hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till en hög patientsäkerhet genom att rapportera risker för 
vårdskador och händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Av 4 kap 6 § Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) framgår att en medicinskt ansvarig sjuksköterska 
enligt 11 kap. 4 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ansvara för att 
 
1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde, 
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, 
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 
4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,  
5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för 
a) läkemedelshantering, 
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och 
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd 
 fordrar det 
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3. Befolkningsutveckling  

3.1. Riket  

Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsprognos kommer folkmängden i Sverige öka med mellan  
70 000 och 80 000 personer årligen de kommande åren. Det är historiskt sett en hög ökningstakt. 
Invandringen till Sverige är mycket högre än utvandringen och varje år föds det fler än det dör. 
Människor lever också längre vilket gör att andelen äldre ökar. År 2018 var nästan var femte person över 
65 år och år 2070 beräknas var fjärde person vara över 65 år.  2

3.2. Salem 

På uppdrag av Salems kommun har WSP Sverige AB gjort en befolkningsprognos för Salems kommun för 
åren 2020-2030. 
 
Under 2019 ökade åldersgruppen 75 år eller äldre i Salems kommun med 7,3 procent vilket motsvarar 
103 personer. Åldersgruppen 65-74-åringar minskade med 5,1 procent vilket motsvarar 76 personer. 
Sammantaget har befolkningsmängden i Salem minskat med 36 personer vilket motsvarar 0,2 procent.  
 
Befolkningen i Salems kommun kommer enligt prognos att uppgå till 19 205  personer år 2030, vilket 
innebär en ökning med 15 procent jämfört med 2019. 
 
Diagram 1 visar hur Salems befolkning utvecklats från 1985 till 2019 samt prognosen för 2020-2030. 
 
Diagram 1 Befolkningsutveckling från 1985 samt prognos fram till 2030 

 

 
Källa: WSP Advisory 

 

2 Statistiska centralbyrån, Befolkningsprognos för Sverige, hämtad 2020-04-11. 
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Åldersstrukturen i Salems kommun år 2019 och enligt prognosen för 2030 visas i Diagram 2. Antalet 

invånare beräknas bli fler i de flesta ålderskategorier. Undantagen är barn 11-14 år, personer i 40- och 

yngre 50-årsåldern respektive 70-årsåldern, där antalet beräknas bli något lägre. 

 

Diagram 2 Åldersstrukturen i Salems kommun år 2019 och prognos för år 2030. 

 

 
Källa: WSP Advisory 

 

Den kortsiktiga befolkningsprognosen för åldersgrupperna 65-79 och 80 år eller äldre för de kommande 

fem åren visar att åldersgruppen 65-79 minskar något medan åldersgruppen 80 år eller äldre ökar 

successivt varje år med i genomsnitt 60 personer per år. Totalt kommer åldersgruppen 65 år eller äldre 

öka något för varje år.  År 2020 är antalet personer 65 år eller äldre 2900 och år 2025 är antalet 

personer i samma åldersgrupp 2993. Diagram 3 visar fördelningen av befolkningsökningen de 

kommande fem åren uppdelat efter ålderskategorier.  
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Diagram 3 Kortsiktig befolkningsprognos i Salems kommun 

 

Befolkningsprognosen för år 2020-2030 i åldersgrupperna 65-79 och 80 år eller äldre visar att antalet 

äldre ökar något år 2025 jämfört med år 2020. År 2030 sker ytterligare en ökning och antalet äldre 

beräknas bli 3 079 personer. Diagram 4 visar på en prognos över antalet äldre i Salems kommun fram till 

år 2030, uppdelat i olika åldersgrupper. 

 

Diagram 4 Långsiktig befolkningsprognos i Salems kommun 
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4. Förebyggande arbete och hälsa 

4.1 Hälsoutvecklingen bland äldre 

Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige god. I flera avseenden utvecklas hälsan också positivt; 

medellivslängden ökar, fler skattar sin allmänna hälsa som god och förstagångsinfarkter och 

förstagångsstroke minskar. Utvecklingen skiljer sig emellertid åt mellan olika grupper i samhället och för 

ytterligare förbättringar av folkhälsan behöver hälsan bli bättre särskilt för dem med sämst hälsa. 

Medellivslängden ökar i Sverige generellt sett, vilket speglas av att den förtida dödligheten minskar på 

flera områden, som cirkulationsorganens sjukdomar och flera cancerformer. År 2017 var den 

återstående medellivslängden vid födseln 80,7 år för män och 84,1 år för kvinnor.   3

För både kvinnor och män har dödligheten i de vanligaste dödsorsakerna, såsom cirkulationsorganens 

sjukdomar (t.ex. hjärtinfarkt och stroke) och de vanligaste cancerformerna minskat de senaste åren. 

Undantaget är lungcancer som fortsatt att öka bland kvinnor under perioden 2006–2017. Den 

dominerande orsaken till lungcancer är rökning och antalet lungcancerfall idag speglar rökvanorna för 

20 år sedan och längre tillbaka.  4

 

Under perioden 2006-2018 minskade risken för dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar med 32 procent bland 

invånare 15 år och äldre.  Stockholms län har lägst dödlighet och insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom i 5

landet. Salems kommun har lägre insjuknande och dödlighet än snittet i länet.  6

 

Sedan 1970-talet har insjuknandet i cancer ökat stadigt. Minst var tredje person i Sverige kommer att få 

en cancerdiagnos någon gång under sitt liv. Även överlevnaden har ökat. Den relativa 

femårsöverlevnaden har sedan 1970-talet ökat med 40 procentenheter för män och med 26 

procentenheter för kvinnor.  Jämfört med Stockholms län som helhet har Salems kommun lägre 7

dödlighet i tjock- och ändtarmscancer och bröstcancer medan dödligheten i lungcancer och malignt 

melanom är högre.  8

 

I åldersgruppen 75 år och äldre finns cirka 130 000 personer med diabetes i Sverige varav cirka 90 

procent har typ 2-diabetes. Risken för att utveckla diabetes ökar med stigande ålder. Andra riskfaktorer 

är övervikt eller fetma, ärftlighet samt låg eller minskad fysisk aktivitet. Den förväntade återstående 

livslängden minskar med cirka tre år för den som drabbas av diabetes i 60−79 årsåldern. Vid insjuknande 

i 80-årsåldern påverkas inte den återstående livslängden särskilt avsevärt. Var tredje äldre med diabetes 

3 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling - årsrapport 2019, 2019. 
4 Ibid. 
5 Folkhälsomyndigheten, Dödlighet i cirkulationsorganens sjukdomar, hämtad 2020-04-27. 
6 Folkhälsomyndigheten (Socialstyrelsen), Folkhälsostudio, hämtad 2020-04-27. 
7 Socialstyrelsen, Cancer i siffror 2018 - Populärvetenskapliga fakta om cancer, 2018. 
8 Folkhälsomyndigheten (Socialstyrelsen), Folkhälsostudio, hämtad 2020-04-27. 
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har dessutom tre eller flera andra kroniska sjukdomar. Exempelvis är demens dubbelt så vanligt 

förekommande vid diabetes.  9

 

I Nationella folkhälsoenkäten uppgav 5 procent av Sveriges befolkning att de har diabetes, jämfört med 

4 procent i Stockholms län. I Salem har 5 procent angett att de har diabetes.  10

 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk inflammatorisk lungsjukdom som leder till gradvis 

försämrad lungfunktion. 400 000-700 000 personer i Sverige tros ha KOL, många av dem är 

odiagnostiserade. Den främsta orsaken till KOL i Sverige är rökning.  

Personer med KOL har ofta andra sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet, depression och 

diabetes. Varje år dör cirka 3 000 personer av KOL.  11

 

Den procentuella dödligheten i KOL i Salem är högre än i både Stockholms län och i Sverige.  12

Förekomsten av övervikt och fetma ökade generellt under perioden 2006–2018. År 2018 uppgav drygt 

50 procent antingen övervikt eller fetma. Både övervikt och fetma ökar bland både kvinnor och män och 

2018 hade 15 procent av kvinnorna och 16 procent av männen i åldern 16–84 år fetma. Fetma ökar 

bland annat risken för typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. Även andelen som 

uppger att de har högt blodtryck ökar under perioden.  13

Fler skattar sin hälsa som god. Den självskattade hälsan, mätt som andelen som uppger gott eller mycket 

gott allmänt hälsotillstånd, har ökat 2006–2018. Män i åldern 16–84 år uppger, trots högre dödlighet, 

bättre självskattad allmän hälsa än kvinnor. Det är 74 procent som uppger god eller mycket god hälsa 

bland män och 69 procent bland kvinnor. För de olika utbildningsgrupperna följer den självskattade 

hälsan samma mönster som dödligheten; ju högre utbildningsnivå, desto fler som skattar sin hälsa som 

god eller mycket god.  14

Befolkningen i Sverige blir äldre och de äldre har överlag sämre hälsa än yngre. Andelen som uppger att 

de har en god hälsa är lägst i åldersgruppen 65–84 år, där 58 procent uppger god hälsa. Andelen 

fallskador bland dem 65 år och äldre är störst i den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre (7 722 per  

100 000) och vanligare bland kvinnor än män. Det ses däremot en positiv utveckling i vissa fall av 

dödlighet, där till exempel antalet dödsfall i bröstcancer och prostatacancer per 100 000 personer i 

åldersgruppen 65–84 år minskar 2006–2017. Dödlighet i cirkulationsorganens sjukdomar minskar både i 

åldersgruppen 65–84 år och 85 år och äldre.  15

 

9 Sveriges Kommuner och Regioner, Äldre med diabetes – för dig som arbetar inom vårdboende och hemsjukvård, 
2017. 
10 Folkhälsomyndigheten (Socialstyrelsen), Folkhälsostudio, hämtad 2020-04-27. 
11 Socialstyrelsen, Utvärdering av vård vid astma och KOL. Huvudrapport med förbättringsområden, 2018. 
12 Folkhälsomyndigheten (Socialstyrelsen), Folkhälsostudio, hämtad 2020-04-27. 
13 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling - årsrapport 2019, 2019. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Skillnaderna i hälsa och medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper visar att det går att 

påverka funktionsnedsättningar och ohälsa. Det finns goda möjligheter att förbättra hälsoläget men 

arbetet måste vara långsiktigt eftersom hälsoläget hos de äldre är så beroende av villkor och 

levnadsvanor tidigare i livet. 

 

Hälsan hos kommuninvånarna påverkar det framtida behovet av äldreomsorg. God hälsa bidrar till 

livskvalitet, självständighet och lägre kostnader för kommunen. 

4.2 Levnadsvanor 

Tobaksrökning, konsumtion av alkohol och fysisk aktivitet är några av levnadsvanorna som påverkar 

hälsan. Levnadsvanorna kan påverka hälsan i form av ökad risk för såväl cancer, hjärt- och 

kärlsjukdomar, kronisk luftvägssjukdom och viss form av diabetes. Hälsoeffekten av levnadsvanorna är 

emellertid fördröjd och kan ofta inte ses förrän många år senare. Daglig tobaksrökning minskar i 

befolkningen 16–84 år och riskkonsumtion av alkohol minskar något bland män och i den yngsta 

åldersgruppen.  16

 

Äldre dricker allt mera i Norden samtidigt som de lever allt längre och har bättre ekonomi och hälsa än 

tidigare generationer. Alkoholrelaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador, ökar i takt 

med den växande alkoholkonsumtionen. Det är viktigt med samordning mellan beroendevården och 

äldreomsorgen vid risk- och missbruk av alkohol bland äldre som har insatser från äldreomsorgen.  17

 

Stockholms och Hallands län har högst andel riskkonsumenter av alkohol av alla län. Salem ligger lägre 

än både länet och Sverige.  18

4.3 Psykisk ohälsa 

Att åldras och bli äldre innebär både sociala och hälsomässiga förändringar. Flera faktorer som har ett 

samband med psykisk ohälsa tycks öka med stigande ålder, till exempel fler fysiska hälsoproblem, 

försämrad funktionsförmåga, förlust av närstående och försämrat socialt nätverk.  19

 

Vissa grupper av äldre personer är särskilt viktiga att uppmärksamma i arbetet med att förebygga 

psykisk ohälsa. Det är äldre kvinnor, ensamboende och ogifta äldre, äldre med låg socioekonomisk 

position, äldre som bor i särskilt boende, äldre som är mer socialt isolerade samt äldre med fysisk ohälsa 

och funktionsnedsättningar. Många gånger ses symptomen på psykisk ohälsa som en del av åldrandet 

och uppmärksammas varken av personen själv, av anhöriga eller av sjukvårds- och omsorgspersonal. 

Utmaningen för det förebyggande arbetet ligger i att identifiera äldre personer som har eller riskerar att 

utveckla psykisk ohälsa, samt skapa förutsättningar för att motverka negativa konsekvenser av sociala 

16 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling - årsrapport 2019, 2019. 
17 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2019, 2019. 
18 Folkhälsomyndigheten (Socialstyrelsen), Folkhälsostudio, hämtad 2020-04-27. 
19 Kunskapsguiden, Om psykisk hälsa hos äldre personer, hämtad 2020-07-16. 
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förändringar och försämrad hälsa och funktionsförmåga. Dessa förändringar är naturliga delar av att 

åldras, men kan också öka risken för psykisk ohälsa.  20

 

Depression tillhör det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Andelen äldre med 

depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om ett folkhälsoproblem. Depressioner hos 

äldre personer visar ofta ett långdraget förlopp och symtomen är mindre tydliga. En depression i hög 

ålder präglas ofta av hopplöshetskänsla, ångest eller oro. Många äldre personer med depression har 

även sömnproblem. Det är vanligt att äldre personer söker vård för kroppsliga besvär istället för psykiska 

symtom. Det finns även samband mellan depression och demenssjukdom. Ångest är ofta både vanligt 

och långvarigt och förekommer många gånger tillsammans med depression. Ångest är också vanligt vid 

en begynnande demenssjukdom. Självmordsrisken är betydande vid depression hos äldre personer, 

framför allt hos äldre män.  21

 

Suicidtalen är högst för män 65 år och äldre och det är cirka tre gånger så många män som kvinnor som 

avlider med anledning av suicid i åldersgruppen 65 år och äldre. Det sker en ökning av suicidtalen bland 

äldre. De flesta äldre med psykisk ohälsa möter äldreomsorgen och primärvården. 

Läkemedelsbehandling är vanligare än psykologisk behandling.   22

 

Psykisk ohälsa är ett hot mot en persons möjlighet att leva ett meningsfullt liv utifrån sina egna behov 

och önskemål, och ett hot mot möjligheten att vara delaktig i sin vardag och i samhällslivet. Man 

behöver lägga större vikt vid förebyggande strategier för äldre i riskzonen, eller i de tidiga stadierna, av 

psykisk sjukdom, inklusive depression och demenssjukdom.  23

Psykisk ohälsa hos äldre medför krav på kompetensutveckling och individanpassade lösningar för att 

möta upp de komplexa behov som denna grupp, många gånger, har. 

4.4 Hot och våld  

Våld i hemmet, i nära relation, förekommer även bland äldre. Det är viktigt för biståndshandläggare och 

utförare av omsorgsinsatser att uppmärksamma våld i hemmet så att stöd och hjälp kan erbjudas. 

Salems kommun har riktlinjer för arbetet med våld i nära relation. Riktlinjerna är riktade till 

socialförvaltningens samtliga verksamhetsområden. På förvaltningen finns även en samverkansgrupp 

kring våld i nära relation som träffas cirka två gånger per termin. Kommunens vuxenenhet är 

sammankallande. I samverkansgruppen finns representanter från varje verksamhetsområde, såsom 

äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, myndighetsenhet men även 

kommunens anhörigkonsulent. Syftet med samverkansträffarna är att fortbilda sig i ämnet för att sedan 

kunna sprida vidare kunskapen till sina enheter. Det finns även möjlighet att skapa en planering och 

samverkan i konkreta ärenden där aktörer från olika enheter är inblandade men även diskutera 

komplicerade ärenden.  

20 Folkhälsomyndigheten, Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer, 2019. 
21 Kunskapsguiden, Om psykisk hälsa hos äldre personer, hämtad 2020-07-16. 
22 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2019, 2019. 
23 Ibid. 
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4.5 Kognitiv svikt  

Kognitiv svikt, också kallad demenssjukdom, beror på specifika sjukdomar i hjärnan. Svikten måste vara 

uttalad och den kognitiva funktionen sänkt från en tidigare högre nivå för att kriterierna för 

demenssjukdom ska vara uppfyllda. Det finns flera olika typer av demenssjukdom. Några av de vanligare 

demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewykroppsdemens och frontotemporal 

demenssjukdom. Demenssjukdom är inget som går att bota. Syftet med hälso- och sjukvårdens och 

socialtjänstens åtgärder är att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt under 

sjukdomens olika skeden. Lindring av symtom och att på olika sätt kompensera för de 

funktionsnedsättningar som personer med demenssjukdom drabbas av är de åtgärder som sätts in.  24

 

Cirka 130 000–150 000 personer har demenssjukdom i Sverige i dag vilket motsvarar cirka 1,4 procent av 

befolkningen. När det gäller antal nyinsjuknade per år pekar skattningar på att det rör sig om  

20 000-25 000 personer. Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter 2020 när 

det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder.   25

 

Vid en uppskattning att andelen personer med demenssjukdom i Salem är motsvarande andelen 

personer med demenssjukdom i Sverige blir antalet demenssjuka i Salems kommun 234 personer. Cirka 

60 procent av personer med demenssjukdom bor i ordinärt boende och cirka 40 procent bor på särskilt 

boende i Sverige idag.  En skattning i Salems kommun utifrån underlag på riksnivå skulle vara att 93 26

demenssjuka bor på särskilt boende och 140 demenssjuka bor i eget hem i Salems kommun. Det finns 

sammanlagt 78 demensvårdplatser på särskilda boenden i Salem idag. Det finns en del personer som 

vårdas hemma av anhöriga, vilket också bekräftas då det funnits brist på korttidsplatser med 

demensinriktning under 2019.  

 

Lokalt Demensprogram 

År 2010 presenterades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 
Riktlinjerna reviderades 2017. Riktlinjerna riktas till politiker, tjänstemän, yrkesverksamma och 
verksamhetschefer inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. I riktlinjerna ges rekommendationer 
kring utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och 
utbildning. Riktlinjerna beskriver även att det är viktigt att vård och omsorg vid demenssjukdom ges 
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt vilket syftar till att sätta personen med demenssjukdom i 
fokus och att ha en mer personlig omvårdnad och vårdmiljö samt förståelse för de olika svårigheter som 
kan uppstå i samband med sjukdomen.  27

  
Den nationella strategin för demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av Regeringen 
och som publicerades 2017 har identifierat flera problem- och utvecklingsområden varav några 
presenteras som lämpliga för prioriterade insatser fram till år 2022. Exempel på områden är samverkan 

24 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer: Vård och omsorg vid demenssjukdom, 2017. 
25 Ibid. 
26 Socialstyrelsen, Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012, 2014. 
27 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer: Vård och omsorg vid demenssjukdom, 2017. 
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mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst, kunskap och kompetens, uppföljning och utvärdering.  28

 
Salems demensprogram (Lokalt vård- och omsorgsprogram för vård och omsorg vid demenssjukdom i 
Salems kommun) utgår från riktlinjerna i beskrivningen av den lokala vård- och omsorgskedjan. 
Programmet riktar sig till allmänheten, personal inom vård och omsorg och politiker och syftar till att 
beskriva hur hälso- och sjukvården och den kommunala äldreomsorgen i Salems kommun arbetar för att 
uppnå de krav och rekommendationer som gäller enligt lagar, föreskrifter, nationella riktlinjer för vård 
och omsorg vid demenssjukdom och visa på följsamhet till regionala styrdokument.  
 
Demensprogrammet syftar även till att stärka samverkan mellan primärvården där Minnesmottagningen 
på Södertälje sjukhus och kommunens verksamheter bidrar till kvalitetssäkring av vården och omsorgen 
vid demenssjukdom. Målet är att samtliga aktörer i Salems vård- och omsorgskedja använder 
programmet i mötet med den enskilde och hans eller hennes anhörig. 
  
En arbetsgrupp bestående av representanter från vården och omsorgen påbörjade i mars 2013 arbetet 
med att ta fram ett lokalt vård- och omsorgsprogram vid demenssjukdom med utgångspunkt från de 
nationella riktlinjerna, regionala styrdokument samt tillämpliga lagar och föreskrifter. Vård- och 
omsorgsprogrammet fastställdes år 2014. Under 2019 har en revidering av programmet påbörjats och i 
april 2020 fastställdes en ny reviderad version.  
 

4.6 Pandemier 

Under äldreplanens framtagande pågår en stor kris i samhället på grund av coronapandemin. Både 

pågående pandemi och kommande pandemier påverkar de äldres hälsa, dödstalen och kräver insatser 

från hela samhället för att minska smittspridningen.  

 

Covid-19 har drabbat Sverige hårt under 2020. I början av april blev det tydligt att många äldre hade 

insjuknat i covid-19 och att det fanns ökad smittspridning på äldreboenden. Det ledde till en ökad oro 

bland såväl brukare och anhöriga som bland personal. Den snabba samhällsspridningen nådde även 

äldreomsorgen. En av flera förklaringar är att på äldreboenden bor och lever människor sina liv, umgås 

med varandra, träffar vänner, familj och personal precis som alla andra i samhället. Äldreboenden är 

inte isolerade sjukhusavdelningar, det är äldre människors hem.   29

 

Begränsningar i socialtjänstlagen medför att äldreomsorgen, till skillnad från hälso- och sjukvården, inte 

får prioritera de mest akuta behoven. Det betyder att promenader och städning hos en pigg äldre har 

samma prioritet som omvårdnad hos en som är mycket sjuk. Äldreomsorgen får heller inte flytta runt de 

äldre till särskilda avdelningar utan deras medgivande vilket har gjort det svårt när boendena behövt 

skilja smittade från friska och skydda de äldre under pandemin. Särskilt utmanande är det inom 

demensvården.  30

 

28 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer: Vård och omsorg vid demenssjukdom, 2017. 
29 Sveriges Kommuner och Regioner, Fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin, 2020. 
30 Ibid. 
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När äldre drabbas av covid-19 är riskerna större än för den yngre befolkningen. Enligt 

Folkhälsomyndigheten visar internationella studier att risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med 

stigande ålder. För den som är över 80 år är risken mer än dubbelt så stor som vid 70–80 års ålder. Även 

risken för död är högre ju äldre den insjuknade är. Detta har visat sig genom väsentligt högre dödstal i 

dessa åldersgrupper, såväl i Sverige som internationellt.  31

 

Då dödligheten i gruppen äldre som insjuknar i covid-19 är så pass mycket högre än för de yngre är det 

av allra största vikt att förhindra att de äldre insjuknar. Att förhindra smittspridning till särskilt boende 

när det föreligger samhällsspridning är mycket svårt, då särskilt boende är en del av samhället. 

Kommuner och regioner har sedan smittan blev känd i Sverige arbetat intensivt för att bromsa 

smittspridningen, inte minst till äldreomsorgen.  32

 

Salems kommun har stått inför stora utmaningar med anledning av coronapandemin precis som landets 

andra kommuner. Samtliga insatser blev svårare att utföra på grund av både konstaterad smitta och 

risken för smittspridning men även oron som det innebar för brukare och anhöriga.  

 

Verksamheterna kunde inte ta emot brukare på samma sätt och en del brukare valde att ställa in sina 

beviljade insatser (korttids, växelvård, hemtjänst, ledsagning m.m.) när pandemin bröt ut. Behoven som 

tidigare blev tillgodosedda kunde inte bli det på grund av pandemin och det krävde stor flexibilitet i 

kommunens hantering av ärendena. Det gjorde att Myndighetsenheten utvecklade sina rutiner så att 

det i vissa fall gick att bevilja andra insatser som passade bättre, för att tillgodose behovet på annat sätt. 

Framförallt utvecklades samarbetet mellan Myndighetsenheten, boenden, hemtjänsten och sjukvården, 

för att hitta lösningar som minskade smittspridning. 

 

När besöksförbudet infördes på särskilda boenden blev det också krav på att alla nyinflyttade skulle 

testas för covid-19 innan de kunde flytta in. Inom hemtjänsten skapades ett "Covid-19-team" och i vissa 

fall köptes extern plats på särskilt boende med "Covid-19-avdelning". Särskilda boenden införde så 

kallade säkra besök där man möjliggjorde anhörigas besök under besöksförbudet genom uppställda tält 

utomhus med plexiglas för att minska risken för smittspridning. Detta var en viktig insats för att minska 

isoleringen bland äldre som påverkar den psykiska hälsan. Utförarverksamheter gjorde anpassningar av 

scheman och avdelningar allt eftersom smittan spred sig. Detta för att minska ytterligare smittspridning 

på särskilda boenden.  

 

De tidigare fungerande rutinerna var tvungna att uppdateras och kommunens sätt att bevilja och 

verkställa insatser blev mer flexibelt. Kommunen har noga följt basala hygienrutiner, tillgodosett 

behovet av skyddsutrustning och sett till att den används på rätt sätt, provtagning och smittspårning 

genomfördes, smittläget följdes upp dagligen och en god arbetsmiljö för personalen säkerställdes. 

 

Idag finns en beredskap som är mer flexibel och redo för en ny pandemi. Detta gäller både 

biståndsbedömningen samt utförarnas verksamheter. 

31 Sveriges Kommuner och Regioner, Fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin, 2020. 
32 Ibid. 
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4.7 Förebyggande arbete 

Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Det går både att förlänga 

människors liv och förbättra deras livskvalitet genom hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det 

finns fyra områden som är speciellt viktiga i det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet för 

äldre personer. Dessa områden kallas de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande och består av : 33

 

Social gemenskap: En förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i är att känna sig socialt 

delaktig. Äldre människor kan bidra med viktiga kunskaper och erfarenheter. Möjligheten att kunna 

påverka och känna delaktighet är grundläggande för en god hälsa. Föreningar, träffpunkter, vänner och 

kultur har en hälsofrämjande inverkan. 

 

Meningsfullhet: Vad som uppfattas som meningsfullt varierar från person till person. Det kan till 

exempel vara att känna sig delaktig i samhället eller att klara sig själv i vardagen – att kunna handla, laga 

mat eller besöka vänner.  

 

Fysisk aktivitet: Det finns många positiva effekter av fysisk aktivitet och utevistelse för äldre personer. 

Fysisk aktivitet kan vara viktigt för att behålla sin funktion och sitt oberoende. 

 

Goda matvanor: Maten och trivsamma måltider spelar stor roll för hälsa och välbefinnande. Många 

äldre personer har redan goda matvanor och att främja dessa bidrar till välbefinnande och god hälsa. 

Precis som för resten av befolkningen är det viktigt att äldre personer får regelbundna och varierade 

måltider. 

 

Insatser på dessa områden leder till ökad livskvalitet för individen, men också till samhällsekonomiska 

vinster. Äldres tillgång till mötesplatser främjar möjligheterna till social gemenskap och delaktighet i 

olika aktiviteter – något som äldre själva lyfter fram som en viktig faktor för hälsa och välbefinnande. 

Många äldre upplever att det finns socialt stöd i deras närhet, men forskning visar att det finns skillnader 

utifrån nationalitet, socioekonomiska faktorer och boendesituation. Några utmaningar är att nå dem 

som känner sig ensamma och som är inaktiva. Verksamheter som främjar social gemenskap, fysisk 

aktivitet och goda matvanor är bra för hälsan men det är också viktigt att utbudet av aktiviteter är brett 

och att besöken på mötesplatserna sker regelbundet.  

4.7.1 Förebyggande arbete i Salem 

Seniordagar 

Varje år hålls seniordagar i kommunen. Syftet är att ge information till äldre om insatsutbudet och 

kommunens riktade förebyggande arbete till de äldre i kommunen. Representanter från bland annat 

Äldreomsorgen och Myndighetsenheten samt anhörigkonsulent deltar på träffen för att informera om 

sina områden. Även föreläsningar med relevanta teman hålls. 

 

33 Kunskapsguiden, Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen - Hälsa, hämtad 2020-07-17. 
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Riktad information till äldre 

Ett brev med riktad information till äldre skickas årligen till de äldre i kommunen. Målgruppen har 

varierat över de senaste åren. Vissa år har informationen skickats till 80-, 85- och 90-åringar och något år 

har information skickats till alla som är 75 år och äldre. Utvärdering kring utskicken görs regelbundet av 

en särskild arbetsgrupp för att anpassa innehållet och målgruppen på bästa sätt. Informationsbrevet 

innehåller information om vilket stöd kommunen kan erbjuda till äldre samt erbjuda en möjlighet till 

kontakt med kommunen. Broschyrer med information om bland annat fixarservice, anhörigstöd, 

äldrelots och trygghetslarm bifogas. Syftet med utskicket är att fånga upp eventuella behov av stöd och 

omvårdnad hos de äldre i kommunen som ännu inte är aktuella inom äldreomsorgen. 

 

Träffpunkter och aktiviteter 

I Säbyhemmets lokaler organiseras lättgympa som är öppen för alla äldre. Det finns även Seniorbio 

på Murgrönan. Salems Bibliotek ligger lättillgängligt i anslutning till Salems centrum.  

Det finns även ett särskilt rum för släktforskning. För personer som har tillgång till Internet finns 

möjlighet att besöka biblioteket elektroniskt via bibliotekets hemsida. Via hemsidan kan man 

beställa böcker och tidskrifter samt läsa elektroniska böcker, tidskrifter samt e-ljudböcker via 

datorn. Biblioteket arrangerar även flera aktiviteter för seniorer så som stick- och handarbetscafé 

och bokcirklar. 

 

Det finns ett datortek för seniorer på Säbyhallsvägen 24 intill Salems centrum. Salems kommun står för 

lokalen. Föreningen SeniorNet ansvarar för verksamheten som bland annat innehåller datakurser, 

tematräffar och öppen datastuga för äldre personer i Salems kommun. 

 

Vid Garnuddens bryggor finns ett utegym beläget inom Garnuddens motionsområde. Här finns möjlighet 

till både lättare träning och övningar med tyngre belastning. Utegymmet består av 13 stationer som 

erbjuder en allsidig träning och ska passa såväl vardagsmotionärer som idrottare. Redskapen är gjorda 

av trä och vid varje station finns det instruktioner för hur man använder redskapen. En 

tillgänglighetsanpassning har gjorts för hela Garnuddsområdet med bland annat ledstråk runt 

motionsslingan, träningsmaskiner som passar alla nivåer och en badramp i Möllebadet.  

Ett mindre utegym har öppnats vid multisportsplanen i Söderby.  

Mat och näring 

Pensionärer har möjlighet att äta lunch i någon av kommunens skolor till självkostnadspris. Maten på 

särskilda boenden i Salem tillagas från grunden på ett utav de särskilda boenden i Salem, Salarp, och 

distribueras till de övriga särskilda boenden. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska matsvinn samt 

öka andelen ekologiska livsmedel. Dessa är också delmål under socialnämndens mål, miljöperspektiv, 

och mäts årligen. Måltiden ska i alla verksamheter vara anpassad till den äldres behov och önskemål och 

utifrån gällande riktlinjer. Måltiden ska vara en av dagens höjdpunkter och fördelas jämnt över de aktiva 

timmarna på dygnet så att nattfastan inte överstiger 11 timmar.  
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Fixarservice 
Den som är över 70 år eller har hemtjänst, kan bland annat få hjälp av fixarservice med att sätta upp 
gardiner, taklampor och tavlor m.m. Syftet med fixarservice är att förebygga och minska olyckor bland 
äldre.  Fixarservice är ett bra komplement till de biståndsbedömda insatserna och kundunderlaget har 
varit stabilt under de åren som tjänsten funnits. 

Äldrelots 

Äldrelots är en servicefunktion inom socialförvaltningen i Salems kommun sedan våren 2019. 

Syftet är att underlätta för äldre att få information och vägledning utifrån den situation de befinner sig i. 

En stor del av all information finns idag på internet och på hemsidor, vilket utesluter dem som av olika 

anledningar inte har tillgång till det. Det kan gälla frågor om aktiviteter, stöd och hjälp eller olika bidrag. 

Uppdraget ingår i anhörigkonsulentens tjänst vilket innebär en dubbel funktion- att vägleda och stödja 

både äldre och anhöriga. 

 

Frivilligt engagemang   
Föreningen Eternellen erbjuder gemenskap och sysselsättning för pensionärer och daglediga 

(caféverksamhet, snickeri, textilslöjd, akvarellmålning med mera). Eternellen drivs ideellt med hjälp av 

föreningsbidrag och kommunala lokaler, av pensionärer. 

  

Väntjänsten är en ideell verksamhet och fungerar som ett stöd till äldre. Väntjänsten i Salem består av 

ett antal frivilliga personer som vill göra insatser för medmänniskor. Väntjänsten erbjuder sig exempelvis 

att följa med på promenader, läkarbesök, biblioteksbesök och utflykter. Väntjänsten kan även hälsa på i 

hemmet som sällskap och bara någon att prata med.  

 

4.7.2 Anhörigstöd 
  

Anhöriga som ger omsorg till närstående 

Närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det är drygt 1,3 

miljoner personer fastslår Socialstyrelsen i en rapport som utkom under 2012. Av dessa är 900 000 i 

förvärvsaktiv ålder. Med anhöriga avses alla personer som ger omsorg till en närstående. Med omsorg 

avses att ge vård, hjälp eller stöd till en närstående. 

Omsorgsgivande är vanligt i alla åldersgrupper, men förekommer mest i åldersgruppen 45-65 år. 

● Anhöriga i åldern 30-44 år ger främst omsorg till barn. 

● Anhöriga i åldern 45-65 år ger mest omsorg till föräldrar. 

● Anhöriga, äldre än 65 år ger i hög utsträckning omsorg till sin make, maka eller partner. 
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Det är ingen större skillnad mellan kvinnors och mäns omsorgsgivande när det gäller tidsomfattning eller 

frekvens. Kvinnorna svarar dock oftare för tillsyn, umgänge och personlig omsorg, medan männen ger 

mera praktisk hjälp och ekonomiskt stöd. 

Det finns många anhöriga som inte ser sig själva som vårdare. Ofta har man en nära relation till den man 

vårdar och tycker det är naturligt och självklart att ta hand om en sjuk familjemedlem. Ibland tar det tid 

att förstå att man vårdar. Den anhöriges maka eller make kan få en sjukdom som blir svårare med tiden, 

som till exempel en demenssjukdom. Det kan också ske snabbt om någon exempelvis får en stroke. Ofta 

hjälper och stödjer man utan att förstå vad det kommer att innebära längre fram i tiden. Inom vården 

och omsorgen räknar man ofta med att de anhöriga tar det ansvaret. 

Att hjälpa och stödja en anhörig förändras med tiden och då också behoven av stöd till anhöriga. Därför 

måste stöd och hjälp till anhöriga passa varje anhörigs egna behov, ett individuellt anpassat anhörigstöd 

som även det anpassas efter hur behoven förändras. 

Lokalt arbete med anhörigstöd 

Socialnämnden är ytterst ansvarig för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de 

behöver. Anhörigstödet ska erbjudas enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Socialnämnden tar årligen del 

av riktlinjer, uppföljning och vidareutveckling av anhörigstödet. 

 

Socialchefen är ansvarig för förvaltningens verksamhet, inklusive stödet till anhöriga. Socialchefen 

ansvarar för det övergripande arbetet med anhörigstödet så att förvaltningen arbetar utifrån lagen. 

Socialchefen ansvarar även för att det finns riktlinjer för förvaltningen samt för uppföljning och 

vidareutveckling av anhörigstödet.  

 

Det direkta ansvaret för utveckling och tillämpning av anhörigperspektiv ligger på chefsnivå inom 

respektive verksamhetsområde. Alla verksamhetschefer ansvarar därmed för att anhörigstödet blir en 

integrerad del av verksamheten och att all personal vet hur de ska uppmärksamma och möta anhörigas 

behov av stöd. Anhörigperspektivet beaktas alltid vid biståndshandläggarnas behovsprövning. 
 

Anhörigkonsulent 

Salems kommun har även en anhörigkonsulent som ansvarar för det strategiska och specifika arbetet 

kring anhörigstöd. Det strategiska arbetet innebär att samverka med verksamheter och andra aktörer 

för ett varaktigt anhörigperspektiv samt omvärldsbevaka frågor kring anhörigstöd och aktuella 

utvecklingsområden. Det specifika anhörigstödet innebär att erbjuda anhöriga ett flexibelt och 

individuellt anpassat anhörigstöd. Det arbete som utförs av anhörigkonsulenten är ett komplement och 

en specialiserad resurs till det generella anhörigstödet som ska finnas i alla verksamheter. 

Anhörigkonsulenten kan även på uppdrag av verksamheterna följa upp anhörigstödjande insatser.  

 

All kontakt med anhörigkonsulenten är kostnadsfri, sker utan dokumentation och under sekretess. 

Anhörigkonsulenten har i uppdrag att erbjuda stöd till anhöriga från 18 år och uppåt som stödjer en 

närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. 
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Arbetet med anhörigstöd ska följas upp och utvärderas årligen, för att säkerställa ett sammanhållet stöd 

samt att anhörigstödet lever upp till riktlinjerna och lagen.   
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5. Sammanhållen vård och omsorg 
 

När personer har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt ställs höga krav på 

koordinering, kontinuitet och prioritering för att vården ska kännas begriplig, hanterbar och meningsfull 

för den enskilde. Både socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, 

ger kommunerna och regionerna skyldighet att samverka om vården och omsorgen om äldre personer 

både på övergripande nivå och på individnivå. Den sekretess som råder mellan socialtjänst och hälso- 

och sjukvård och mellan huvudmännen och att det även i övrigt är olika bestämmelser som styr 

socialtjänst och hälso- och sjukvård påverkar samverkan.  34

 

Det är äldre personer med stora och sammansatta behov som, för att få ett fungerande liv, är beroende 

av en trygg och sammanhållen vård och omsorg. Äldre personer med stora och sammansatta behov är 

en heterogen grupp. Det är inte bara personer med fysiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det 

kan också handla om t.ex. personer som åldras med utvecklingsstörning och drabbas av en 

demenssjukdom eller personer som levt med en allvarlig psykisk funktionsnedsättning och har allvarliga 

fysiska problem som i vissa fall kan bero på läkemedelsbehandling och eftersatt fysisk hälsa. De som 

har omfattande insatser från både hälso- och sjukvården och äldreomsorgen utgör cirka två procent av 

de äldre. Med en sådan, relativt sett, liten målgrupp bör det vara möjligt att kunna hitta fungerande 

lösningar som kan göra det möjligt för den äldre personen att få en vård och omsorg som är 

sammanhållen.   35

 

Samtliga kommuner har sedan 1992 ansvar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och 

dagverksamheter, med undantag för hälso- och sjukvård som ges av läkare. I alla län utom Stockholms 

län har kommunerna tagit över hemsjukvården. Under 2017 har Storsthlm och Region Stockholm 

gemensamt utrett frågan. Syftet med en förändring av ansvaret för hemsjukvård är att skapa en god, 

trygg och säker vård i hemmet för den enskilde genom en ökad helhetssyn och en samordnad vård och 

omsorg. Arbetet med frågan om kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län är tills vidare 

vilande. 

 

I Salems kommun finns ett samarbete mellan hemtjänsten, Myndighetsenheten och vårdcentralen - 

Trygg och säker hemgång. När sjukhuset signalerar att personen är i behov av mycket stöd vid hemgång 

och personen inte är känd sedan innan bör biståndshandläggaren ta med sig ett team från Trygg och 

säker hemgång från hemtjänsten till vårdplaneringen. De första två veckorna efter hemkomsten utför 

kommunen hemtjänsten och LOV är inte aktuellt. Stödet är mer omfattande initialt och följs efter två 

veckor upp av biståndshandläggaren för att kunna fatta ett mer långsiktigt beslut.  

34 SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. 
35 Ibid. 
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6. Vård och omsorg om äldre  

6.1 Individens behov i centrum - IBIC 
Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för handläggare som 

arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Modellen är framtagen av Socialstyrelsen. IBIC 

utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. 

Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och språk vilket också ger möjlighet att samla in och jämföra 

data och statistik. 

 

Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det 

ger säkrare överföring och återanvändning av information. Syftet är att göra äldreomsorgen mer 

likvärdig och rättssäker, samt att den äldre ges ökad möjlighet till delaktighet i utredning, planering och 

uppföljning av hjälp och stöd.  

 

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd. 

 

Salems kommun har under år 2020 arbetat med implementeringen av IBIC. Implementeringen innebär 

förändringar för både beställare och utförare och en del tekniska förutsättningar i verksamhetssystemet 

behöver anpassas. Implementeringsarbetet pågår.  

 

6.2 Stöd och hjälp i ordinärt boende 

En hörnsten i den svenska äldrepolitiken är att de äldre ska kunna bo kvar i sin bostad så länge som 

möjligt. För att möjliggöra detta finns en rad olika insatser som syftar till att underlätta och skapa 

förutsättningar för att förlänga kvarboende i ordinärt boende. Exempel på sådana insatser är hemtjänst, 

dagverksamhet, trygghetslarm, avlastning och växelvård samt anhörigstöd. En samordnad vård- och 

omsorgsplanering mellan kommun och region är en viktig del för att kunna skapa en ordnad och trygg 

tillvaro i det egna boendet, när hjälpbehovet är stort.  

 

Dagverksamhet 

Dagverksamhet är till för äldre som har behov av att komma ut från bostaden och bryta social isolering. 

På dagverksamheten erbjuds sysselsättning, social samvaro och struktur. Dagverksamheten kan också 

fungera som en avlastning för den som vårdar en anhörig i hemmet. Dagverksamheten ska utgå från 

individuella mål för att förbättra och upprätthålla aktivitetsförmågan samt för att den enskilde ska klara 

sitt dagliga liv så självständigt som möjligt. I Salem finns Näckrosens dagverksamhet som drivs av 

kommunens äldreomsorg. Näckrosens dagverksamhet arbetar med två inriktningar: 

-Social inriktning som syftar till att ge den enskilde möjlighet att upprätthålla sin aktivitetsförmåga samt 

ge stimulans och social gemenskap. 
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 -Demensinriktning som ska erbjuda den enskilde stöd i vardagen genom meningsfull aktivitet och 

möjlighet att vara tillsammans och umgås med andra i en trivsam miljö. Insatsen är anpassad efter 

individuella behov av aktiviteter. Målet är att öka tryggheten och stimulansen för personer med 

demenssjukdom. 

 

Under 2019 hade 88 personer beslut om dagverksamhet i Salem vilket är en ökning med 7 procent 

sedan år 2016.  Dagverksamheten är välbesökt, särskilt demensinriktningen, och i takt med att antalet 36

personer med kognitiv svikt beräknas öka förväntas även behovet av platser på dagverksamheten öka. 

Det är svårt att få till en utökad verksamhet med anledning av nuvarande lokaler men detta kommer att 

diskuteras och ses över under kommande planperiod.  

 

Trygghetslarm 

Trygghetslarm kan beviljas för att den enskilde ska kunna känna trygghet och säkerhet i den egna 

bostaden. Trygghetslarm är i första hand till för personer som känner oro, löper stor risk att ramla eller 

som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan råka ut för situationer som kräver hjälpinsatser 

av personal. Under år 2019 hade 352 personer beslut om trygghetslarm i Salems kommun vilket är en 

ökning med 27 procent sedan år 2016.  Ökningen bedöms fortsätta i takt med att fler bor kvar i ordinärt 37

boende.  

 

Hemtjänst  

Hemtjänst innebär omvårdnads- och serviceinsatser i hemmet. Omvårdnadsinsatser kan till exempel 

vara hjälp med att äta och dricka, sköta sin personliga hygien eller få assistans vid förflyttning. 

Serviceinsatser kan vara till exempel städning, tvätt, inköp och matdistribution. Hemtjänst kan erbjudas 

dygnet runt.  

 

Salems kommun tillämpar valfrihetssystem inom hemtjänsten. Kunden kan själv välja en av kommunens 

godkända leverantörer av hemtjänst. Det aktiva valet av utförare är frivilligt. Om kunden inte gör ett 

aktivt val kommer kommunens egna hemtjänst utföra insatserna. Kunden kan även byta utförare när 

som helst.  

År 2019 fanns 256 hemtjänsttagare 65 år och äldre, vilket motsvarar 8,7 procent av invånarna i samma 

ålderskategori. År 2018 var motsvarande siffror 230 hemtjänsttagare och 7,9 procent och år 2017 var 

motsvarande siffror 207 hemtjänsttagare och 7,1 procent. Det visar på en ökning av antalet 

hemtjänsttagare de senaste tre åren där andelen ökar med cirka 0,8 procent per år. Andelen 

hemtjänsttagare med fler än 120 beviljade timmar per månad har legat stabilt på 3 procent sedan år 

2016.   38

Prognosen för behov av hemtjänst i föregående Äldreplan 2017-2021 har varit något låg. Enligt den 

skulle det finnas 212 hemtjänsttagare år 2019. Vid en beräkning av antalet personer 65 år och äldre med 

beslut om hemtjänst de kommande tio åren utifrån årets befolkningsprognos och med antagandet att 

36 Socialstyrelsen, Statistikdatabas för äldreomsorg, hämtad 2020-08-18. 
37 Socialstyrelsen, Statistikdatabas för äldreomsorg, hämtad 2020-08-18. 
38 Kolada. Siffran är framräknad genom ett månadssnitt där minst 10 månader ska vara inrapporterade. 
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andelen kommer att öka med 0,8 procent årligen som det gjort de senaste tre åren kan följande prognos 

tas fram. 

Prognos personer 65+ med beslut om hemtjänst i ordinärt boende  

 

Prognosen bör tolkas med stor försiktighet då den dels bygger på en annan prognos, 

befolkningsprognosen, som i sig också är osäker men också då prognoser överlag blir mer osäkra ju 

längre fram man blickar. Det kan dock ge en fingervisning kring att antalet hemtjänsttagare kommer att 

öka vilket ligger i linje med att allt fler vill och väljer att bo kvar hemma trots behov av äldreomsorg. 

Prognosen berör inte omfattningen av hemtjänsten, det vill säga antalet beviljade hemtjänsttimmar. Det 

är möjligt att fler får hemtjänst men med lågt antal beviljade timmar men det kan också vara så att 

hemtjänsttagarna med omfattande hemtjänst ökar. Detta har självfallet betydelse för belastningen både 

på Myndighetsenheten och på utförarna. De senaste fem åren har dock det genomsnittliga antalet 

beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad legat mellan 32 och 35, vilket inte innebär någon 

nämnvärd förändring.  39

 
Bostadsanpassning 
Den som har en funktionsnedsättning kan få bidrag av kommunen till att anpassa sin bostad för att 

kunna bo kvar hemma. Bostadsanpassningsbidraget är till för att ge förutsättningar för ett självständigt 

liv i det enskilda hemmet. 

Anpassningsåtgärder kan exempelvis behövas för att komma in och ut ur bostaden, förflyttning i 

bostaden samt anpassning av kök och badrum.  

Bidraget täcker endast fasta funktioner i och i anslutning till bostaden, sådant som normalt inte tas med 

vid flytt. Det täcker dock inte anpassning av lösa inventarier och hjälpmedel och inte heller till sådana 

åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, reparationer och andra tekniska brister i 

bostaden. 

Det är hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut, som bedömer 

behovet av bostadsanpassning och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger ärenden 

om bostadsanpassning. 
 

39 Kolada. 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Antal 276 301 328 352 378 404 432 458 483 511 539 

Andel i 
% 9,5 10,3 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,1 15,9 16,7 17,5 



6.3 Välfärdsteknologi och e-hälsa 

Sverige ska år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte 

att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka 

egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Regeringen och Sveriges 

Kommuner och Regioner vill understödja arbetet att tillvarata digitaliseringens möjligheter i 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för 

e-hälsoarbetet fram till 2025.  40

 

Begreppet e-hälsa innefattar i bred bemärkelse användning av informations- och 

kommunikationsteknologi med utgångspunkt i Världshälsoorganisationens hälsodefinition (“ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”). E-hälsobergeppet Vision e-hälsa 2025 

omfattar all socialtjänst, hälso- och sjukvård samt i tillämpliga delar tandvården. Begreppet 

välfärdsteknologi som hänger samman med e-hälsa och digitalisering definieras som kunskapen om och 

användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för 

personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.  41

 

För att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter är det framförallt 

insatser inom tre nyckelområden som lyfts fram i Vision e-hälsa 2025: regelverk, enhetlig 

begreppsanvändning och standardiseringsfrågor.  42

 

E-hälsa handlar för äldreomsorgens del om att vården och omsorgen ska fungera och förbättras med 

hjälp av verktyg som utgår från individens behov, administrativa stöd för att benämna, mäta och följa 

upp samma typ av information samt e-tjänster som förenklar för både individer och professionen. Det 

ska finnas synliga och konkreta förbättringar för individen, vård- och omsorgspersonal och 

beslutsfattare.  43

 

Det finns utmaningar i att kunna bedöma vilka lösningar som är ändamålsenliga, kvalitetssäkrade, 

kostnadseffektiva och i övrigt lever upp till de förutsättningar som finns. Det är en del faktorer såsom 

juridik, informationssäkerhet och användarbarhet som verksamheter behöver förhålla sig till vid 

införandet av välfärdsteknik. För att öka utvecklingstakten rörande nya arbetssätt behövs nya former av 

samarbete och samordning mellan statliga myndigheter, regioner, kommuner, privata utförare och 

näringsliv.  44

 

6.3.1 Olika typer av välfärdsteknik 

Trygghetslarm är den absolut vanligaste formen av välfärdsteknik för enskilda och de har använts i alla 

kommuner i årtionden. I hemtjänsten och hemsjukvården har också olika typer av larmmattor, dörrlarm 

40 Regeringen, Vision e-hälsa 2025, 2016. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Kunskapsguiden, Vad är e-hälsa?, hämtad 2020-08-21. 
44 Regeringen, En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025, 2020. 
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och rörelselarm varit i bruk i många år. Det är 86 procent av kommunerna som använder denna typ av 

utrustning för personer som bor i ordinärt boende.  45

 

Nattillsyn via kamera kan 2019 erbjudas av mer än dubbelt så stor andel kommuner som 2016. Cirka 35 

procent av kommunerna tillhandahåller utrustning som kan påminna den enskilde om att ta sin medicin 

samt portionera ut medicinen enligt ett förinställt schema, medicinpåminnare eller läkemedelsrobot.   46

 

När det gäller stöd för personalen finns exempelvis elektroniska planeringsverktyg i form av mobilappar. 

I apparna kan det finnas adresser, portkoder och annan viktig information som underlättar 

hemtjänstpersonalens arbete och personalen kan även lägga schema, registrera besöken och göra 

anteckningar om besöken hos hemtjänstkunderna.  47

 

I januari 2018 kunde samtlig mobil personal inom hemtjänst och boendestöd i cirka 14 procent av 

kommunerna läsa och dokumentera i verksamhetssystemen via mobiler, läsplattor och datorer utanför 

kontoret.  48

 

Inför utskrivning från sjukhus kan den enskilde, tillsammans med personal på sjukhuset möta 

biståndshandläggare, omsorgs- eller vårdgivare och närstående via video/webbkamera. Vårdplanering 

med hjälp av video har ökat markant under de senaste åren.  49

 

Ett annat hjälpmedel för personalen är digitala lås inom hemtjänsten. Dessa finns i cirka 56 procent av 

kommunerna idag. Digitala lås underlättar för personalen genom att nycklar inte behöver hanteras då 

dörrar kan öppnas och stängas med hjälp av en app. Det sparar både tid och minskar risken för att 

nycklar tappas bort.   50

 

Övrig välfärdsteknik som finns är bland annat e-signering av läkemedel, digitala medicinskåp, 

robotkatter, inkontinenssensorer och äthjälpmedel i form av en robot.  51

 

E-tjänster gör det möjligt för enskilda att kommunicera med socialtjänsten digitalt. Andelen kommuner 

med webbaserade ansökningar inom äldreomsorgen har under 2014-2018 ökat från 7 till 23 procent 

enligt Socialstyrelsens årliga uppföljning av e-hälsa och välfärdsteknik 2018. Väl fungerande e-tjänster 

kan öka de enskildas tillgänglighet till kommunens tjänster.  52

 

45 SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2019, 2019. 
49 SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2019, 2019. 
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6.3.2 Välfärdsteknik i Salems kommun 

I Salems kommun finns ett övergripande mål som lyder: “Salem ska vara en av Sveriges tryggaste 

kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet.” Socialnämnden har formulerat följande mål 

inom välfärdsteknik: “Socialnämndens verksamheter arbetar med välfärdsteknik inom vård och omsorg 

för ökad trygghet och självständighet”. Detta mäts idag genom andelen brukare som använder digitala 

lås inom hemtjänsten samt förekomsten av dokumentation i dokumentationsappen inom hemtjänsten.  

 

Socialförvaltningen har under 2020 tagit fram en digitaliseringsstrategi för förvaltningen. Den tar fasta 

på att socialförvaltningen bör digitalisera utifrån de behov som finns i verksamheten samt utifrån de 

behov  den enskilde som är i kontakt med förvaltningen har. Digitaliseringen ska följa de fem strategiska 

utvecklingsområden som identifierats av den kommunövergripande digitaliseringsgruppen: tillgänglighet 

och behov, kompetens, utveckling, effektivitet samt hållbarhet. En handlingsplan håller på att tas fram 

med utgångspunkt från förvaltningens digitaliseringsstrategi för att tydliggöra det konkreta 

digitaliseringsarbetet som är planerat.  

 

På särskilda boenden i Salems kommun används larmmattor, dörrlarm, smitlarm, hotellås och 

robotkatter. Hotellås skapar trygghet både för vårdtagare och personal. På samtliga kommundrivna 

demensenheter finns idag elektroniska lås som alltid kan öppnas inifrån lägenheten, likt ett hotellås. 

Utifrån låses det upp automatiskt när den boende närmar sig dörren med sin bärbara 

sändare/mottagare. Den placeras på armen eller i kläderna. Dörren öppnas bara för den sändare/person 

som är behörig till rummet. Personalen kan öppna låsen med vanlig nyckel eller med en speciellt 

anpassad sändare. 

 

Hemtjänsten använder idag tids- och insatsregistrering via app och digitala trygghetslarm. Även digitala 

lås inom hemtjänsten har installerats och är under en implementeringsfas. Målet är att det ska finnas 

digitala lås hos samtliga brukare där det är tekniskt möjligt samt att även externa hemtjänstutförare 

använder sig utav de digitala låsen.  

 

Det har under våren 2020 startats ett projekt för att se över vilken ytterligare välfärdsteknik som kan 

införas inom hemtjänsten, bland annat nattillsyn via kamera och GPS-larm. Riktningen i projektet har 

ändrats till att omfatta hela äldreomsorgen och under hösten 2020 påbörjas implementeringen av 

trygghetslarm via ny leverantör efter avslutad upphandling. Nästa steg i projektet är att göra en 

behovsinventering av ytterligare välfärdsteknik inom äldreomsorgen.  

 

Myndighetsenheten som biståndsbedömer de äldres behov använder sig av videokonferenser vid 

utskrivning från sluten vård för planering mellan sjukhus. Detta sparar både restid och gör mindre 

åverkan på miljön. Det ger också större möjligheter för fler berörda aktörer att vara med vid mötet. 

 

E-signering av läkemedel används i kommunen vilket ersätter manuella signeringslistor för hälso- och 

sjukvårdsinsatser som är delegerade.   
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7. Boende för äldre  
Socialnämndens insatser till äldre varierar i både innehåll och omfattning. Behovet av insatserna prövas i 

varje enskilt fall utifrån en individuell bedömning. Det finns lättare insatser såsom trygghetslarm,  som 

en första insats, och det finns omfattande omsorgsinsatser i ordinärt eller särskilt boende.  

 

Nedan beskrivs de olika boendetyperna för äldre. 

 

Korttidsboende 

I avlastande syfte kan den som vårdas av en anhörig i hemmet beviljas korttidsboende vilket innebär att 

denne under en period alternativt under regelbundet återkommande perioder vistas på ett vård- och 

omsorgsboende med tillgång till personal dygnet runt. Det kan även finnas behov av 

vardagsrehabiliterande insatser under en begränsad period, till exempel efter utskrivning från sjukhus i 

avvaktan på hemgång. En korttidsplats kan ses om en tillfällig plats på ett särskilt boende. 

 

Särskilt boende 

Särskilt boende är ett samlingsbegrepp på boende som tillhandahåller service och omvårdnad för äldre 

människor som behöver särskilt stöd. På sådant boende ska det finnas personal dygnet runt, samt 

tillgång till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Särskilt boende finns med omvårdnadsinriktning 

och demensinriktning. 

 

Demensboende 

På ett demensboende ges stöd och omsorg som är särskilt inriktad för personer med 

demenssjukdom. För att få insatser på ett demensboende krävs ett biståndsbeslut om 

särskilt boende och att demenssjukdomen är diagnostiserad. 

 

Parboende 

Parboende innebär att båda makar eller sambor har behov av särskilt boende och rätt att bo 

på samma boende i var sin lägenhet eller genom att dela en lägenhet.  

 

Medboende 

Medboende innebär att endast en make/samboende har behov av särskilt boende. Den 

make/sambo som inte har beslut om särskilt boende kallas för medboende och bor i 

samma lägenhet. 

 

Växelvis boende 

Växelvis boende är en form av korttidsplats där den enskilde kan få bo på ett 

korttidsboende vid återkommande tillfällen. Det ska fungera som avlösning för anhöriga som har 

huvudsakligt omvårdnadsansvar hemma. Växelvis boende kräver biståndsbeslut. 
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7.1 Boenden i Salems kommun 

I Salems kommun finns tre särskilda boenden i kommunal drift: Salarp, Säbyhemmet och Söderby Park. 

Platsfördelningen framgår av tabellen nedan.  

 

 

På Salarps äldreboende lagas maten från grunden till samtliga särskilda boenden i Salem. Söderby Park 

är kommunens senast byggda boende.  En del av boendet har tidigare abonnerats av Botkyrka kommun 

på grund av överkapacitet i Salems kommun. Avtalet med Botkyrka kommun är nu uppsagt och då det 

särskilda boendet Skönviksgården avvecklades under 2020 flyttades de boende till Söderby Park.  

 

Med anledning av att enskildas behov kan variera både till karaktär och omfattning, kan inte alla 

placeringar ske på boenden inom kommunen. Särskilt omfattande behov kan behöva lösas via en extern 

placering genom kommunens ramavtal. Socialförvaltningen eftersträvar dock att i möjligaste mån 

erbjuda placeringar inom kommunen och extern placering utanför kommunens gränser, sker endast när 

behov inte kan tillgodoses inom kommunen. Salems kommun har exempelvis ramavtal med 

Vardaga/Villa Rosstorp där ett nytt äldreboende med 60 platser öppnas i september 2020 i Rönninge. 

 

Det har under 2019 köpts en del demenskorttidsplatser på externa boenden då platsbrist funnits på 

kommunens korttidsplatser. Planeringen är att öppna en korttidsavdelning med demensinriktning med 9 

platser enligt tabellen ovan på Söderby Park för att tillgodose behovet som visade sig under 2019. Detta 

beräknas ge effekt då färre externa placeringar behöver göras. I det fall avdelningen inte kommer 

utnyttjas i den grad som beräknats kommer anpassningar att göras utifrån rådande behov. Det finns 

även planering kring försäljning av enstaka platser till andra kommuner. 

 

Under 2019 hade samtliga särskilda boenden sammanlagt 3 404 tomma dygn och 9,3 tomplatser under 

året vilket påvisar en överkapacitet vad gäller platser på särskilda boenden.  
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Enhet Platser på 
somatisk 
avdelning 

Platser på 
demensavdelning 

Korttidsvård
/växelvård 
somatisk 
avdelning 

Korttidsvård/
växelvård 
demensavdel
ning 

Summa 

Salarp 27 16   43 

Säbyhemmet 10 26 8  44 

Söderby Park 9 36  9 54 

Totalt  46 78 8 9 141 



7.2 Platsbehov utifrån prognos 

Under år 2020 har en prognos gjorts för behov av äldreomsorg i Salems kommun för de kommande tio 

åren. Prognosen begränsas till personer som är 65 år och äldre samt endast omfattande 

omsorgsinsatser. Med omfattande omsorgsinsatser menas permanent boende på särskilt boende samt 

hemtjänst med 50 timmar eller mer per månad. Den framtagna prognosen visar sammanfattningsvis 

följande.  

 

Antalet äldre har ökat kraftigt under de senaste decennierna och väntas fortsätta öka de kommande 

åren. På grund av en minskad dödlighet i höga åldrar har ökningen varit särskilt omfattande bland de 

allra äldsta. En rak framskrivning av behovet av omfattande äldreomsorg kan göras vid antagandet att 

samma andel av äldre är i behov av omfattande äldreomsorg som andelen de senaste åren. Det innebär 

en uppräkning utifrån den prognostiserade befolkningsökningen de kommande tio åren. En rak 

framskrivning ger en delvis missvisande bild då de äldres behov för tio år sedan inte såg likadana ut som 

de kommer att göra om tio år.  

 

Förutom befolkningsutvecklingen finns ett antal övriga faktorer som påverkar det framtida behovet av 

omfattande äldreomsorg. De faktorer som bedöms ha störst påverkan på framtida behovet av 

äldreomsorg är de äldres hälsa och förekomsten av demenssjukdom. Hälsoutvecklingen bland äldre visar 

att äldre lever längre och håller sig friskare längre. Även om sjukdomstillstånden och fallolyckorna ökar 

med stigande ålder finns inte något direkt samband på individnivå mellan hög ålder och omfattande 

omsorgsinsatser. Förekomsten av demenssjukdom ökar dock med stigande ålder och då antalet äldre 

beräknas öka de kommande åren behöver demensvårdplatser prioriteras vilket också är planerat de 

närmaste åren.  

 

Det finns idag stora möjligheter att få omfattande vård och omsorg i det ordinära boendet med hjälp av 

hemtjänst och trygghetslarm. Utvecklingen av välfärdsteknik kan öka denna möjlighet ytterligare genom 

att öka självständighet, oberoende och trygghet i hemmet. Trenden visar att omfattande omsorg inom 

ordinärt boende ökar samtidigt som boende på särskilda boenden minskar. Brytpunkten är 175 timmar 

vilket behöver tas i beaktande vid planering av de äldres insatser. Brytpunkten vid demenssjukdom 

bedöms vara kortare då det hör till sjukdomstillståndet att personen får svårigheter att orientera sig i tid 

och rum och detta i kombination med fysisk rörlighet, oro och förvirring kan innebära en större 

olycksrisk. Vårdtiden på demensplatser brukar därmed vara längre än på de övriga avdelningarna.  

 

Det finns en rad förebyggande insatser för äldre i Salems kommun som antas kunna minska behovet av 

äldreomsorg. Dessa har funnits över tid och beräknas således inte påverka prognosen i någon riktning de 

kommande åren.  

 

Prognosen påverkas även ifall kriterierna för att få omfattande omsorgsinsatser ändras genom ändring 

av lagstiftning, riktlinjer eller praxis. Om till exempel kriterierna blir mer restriktiva och färre beviljas 

omfattande omsorgsinsatser kommer det att ge en effekt på framskrivningen. Även händelser som är 

svåra att förutspå såsom klimatförändringar eller pandemier kan ha en påverkan på prognosen. Den 
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rådande covid-19 pandemin har onekligen en påverkan på äldreomsorgen då äldre och multisjuka tillhör 

en riskgrupp och avlider i större utsträckning.  

 

Prognosen är beräknad genom att applicera andelen personer 65 år och äldre med omfattande 

äldreomsorgsinsatser år 2019 på de kommande åren utifrån aktuell befolkningsprognos. Andelen äldre 

med insatserna särskilt boende och omfattande hemtjänst har varit relativt stabil de senaste åren. Drygt 

4 procent har haft särskilt boende. Vad gäller den omfattande hemtjänsten har andelen varit runt 3 

procent innan år 2016 och ökat till 5 procent till år 2019. Det bedöms inte sannolikt att andelen äldre 

med omfattande hemtjänst kommer att öka i samma takt som skett mellan 2014 och 2019.  

 

År 2030 beräknas 277 personer vara i behov av omfattande omsorgsinsatser i form av särskilt boende 

eller hemtjänst 50 timmar eller fler per månad. Antalet personer ökar med cirka 3 personer per år de 

kommande fem åren och därefter med cirka en person per år.  

 

Antal invånare 65 år och äldre i behov av omfattande äldreomsorgsinsatser - prognos 

I drygt 4 procent av fallen beräknas omsorgen ske i särskilt boende vilket motsvarar 123 platser år 2030. 

Samtidigt beräknas 154 personer få beslut om omfattande hemtjänst vilket motsvarar 5 procent. 

 

Diagram 14 - Antal personer med omfattande äldreomsorgsinsatser fördelat på särskilt boende och 

hemtjänst 50 timmar eller fler - prognos 
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Det finns 141 platser i särskilt boende idag. Det innebär att platstillgången är god och inga nya särskilda 

boenden behöver byggas fram till år 2030. Det finns en viss överkapacitet och planeringen är att anpassa 

avdelningarna efter rådande behov för att i minsta möjliga utsträckning behöva köpa externa platser. 

Den senaste planeringen är att öppna en korttidsavdelning med demensinriktning på Söderby Park då 

behovet varit stort under 2019. Ett privat särskilt boende, Rosstorp, öppnades hösten 2020 i Rönninge 

med 60 platser. Det finns inget behov av att köpa dessa platser då det finns en överkapacitet på 

särskilda boenden i Salems kommun.  

 

Det finns en risk att insatsen särskilt boende beviljas mer generöst när det råder överkapacitet av 

platser. Det finns dock en anledning att se över de beviljade insatserna på Myndighetsenheten för att 

identifiera om det finns hemtjänsttagare som passerat brytpunkten och där omvårdnaden kan ges mer 

effektivt på särskilt boende istället.  

 

Ambitionen är att fortsätta satsa på välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det kommer även ske en 

effektivisering genom projektet Heltid som norm där samtlig personal kommer att gå över till 

heltidsanställningar. Detta beräknas resultera i en högre kostnad initialt men kommer med tiden att ge 

en mer kostnadseffektiv bemanning inom äldreomsorgen där många arbetar deltid idag. De kommande 

åren kommer även organisationen och bemanningen inom äldreomsorgen ses över för att identifiera 

eventuella överanställningar eller organisatoriska förbättringsområden. 

 

Det är av stor vikt att följa behov, efterfrågan och göra kontinuerliga prognoser för att kunna anpassa 

verksamheterna på bästa sätt.  

  

37 



8. Samverkan, delaktighet och inflytande  

En grundläggande förutsättning för välbefinnande är delaktighet och inflytande över sitt eget liv. 

Äldreomsorgen behöver därför ha ett personcentrerat arbetssätt och vara flexibel utifrån den äldres 

behov. Hänsyn behöver tas till den äldres hela livssituation och arbetet ska vara hälsofrämjande. Den 

enskildes resurser och förmågor behöver tas tillvara och utvecklas så långt det går. På så sätt skapas 

förutsättningar och möjligheter till meningsfullhet och självständighet för den äldre. 

8.1 Samverkan 

Många äldre behöver insatser från både hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Ibland behövs även 

insatser från andra myndigheter och aktörer. God samverkan är en förutsättning för ett lyckat resultat. 

Det är myndigheternas ansvar att hitta arbetsmetoder så att olika insatser kan ges i rätt tid och rätt 

ordning enligt en helhetssyn på den äldres behov och förutsättningar. 

  

Äldreomsorgen i Salem har ett välfungerande samarbete med vårdcentralen och med geriatriska 

kliniken på Södertälje sjukhus.  

 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - LUS 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018. Lagen syftar till 

att säkerställa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg så att 

personer som vårdas i sluten hälso- och sjukvård inte ska behöva stanna på sjukhus längre än 

nödvändigt. Lagen ställer krav på fast vårdkontakt och samordnad individuell plan.   53

 

Lagen tydliggör att verksamheter inom socialtjänsten och den öppna hälso- och sjukvården måste 

påbörja planeringen inför patientens utskrivning från den slutna vården i ett tidigt skede. Därför måste 

den slutna vården underrätta berörda enheter om patientens inskrivning inom 24 timmar från att den 

behandlande läkaren har bedömt att personen behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt 

finansierade hälso- och sjukvården eller den öppna vården inom en region efter det att patienten har 

skrivits ut.  54

 

I lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård finns en bestämmelse om att regionens öppna 

vård ska vara sammankallande för samverkan och planering av patientens fortsatta vård utanför 

sjukhuset. Vikten av fast vårdkontakt och samordnad individuell plan betonas också.   55

 

Samordnad individuell plan - SIP 

Om en person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan kommunen 

och regionen upprätta en individuell plan tillsammans, vilken kallas samordnad individuell plan, SIP. 

53 Kunskapsguiden, Lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus, hämtad 2020-08-20. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att personen ska få sina 

behov tillgodosedda och om personen samtycker till att den upprättas. Den enskilde själv eller en 

anhörig kan också påkalla behovet av en individuell plan. En bristande samordning kan leda till sämre 

kvalitet i vård eller socialtjänst, ökade kostnader och en försämrad upplevelse för den enskilde.  56

 

I den individuella planen ska det framgå vilka insatser den enskilde behöver, vilka insatser som 

kommunen ska ansvara för, vilka insatser som regionen ska ansvara för, vilka åtgärder någon annan ska 

ansvara för samt ifall det är kommunen eller regionen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 

Det finns tre principer som arbetet med den samordnade individuella planen utgår ifrån: samtycke, 

delaktighet och att den ska påbörjas utan dröjsmål.  57

8.2 Delaktighet och inflytande 

Flertalet av morgondagens äldre förefaller ha förhållandevis goda egna resurser. Det gäller såväl hälsa 

som ekonomi, sociala nätverk och utbildning. Kraven de kommer att ställa och deras förväntningar på 

den framtida äldreomsorgen är delvis beroende av de möjligheter som ges till inflytande men blir 

troligen annorlunda än dagens krav. De äldre kommer exempelvis sannolikt ha goda IT-kunskaper och 

andra egna resurser i linje med utvecklingen i samhället. 

 

Aktivitet och delaktighet hos de äldre behöver främjas samtidigt som deras behov av äldreomsorg möts. 

Medborgarna behöver ges möjlighet till delaktighet i den planering och prioritering kommunen har vad 

gäller morgondagens äldreomsorg. Även delaktighet och inflytande i den direkta omsorgen behöver 

främjas och detta görs främst genom arbetet med genomförandeplanen som ska präglas av ett starkt 

individfokus. 

 

Kommunala pensionärsrådet 

Salems kommun har idag ett aktivt och engagerat pensionärsråd med representation från 

pensionärsorganisationerna. Pensionärsrådet är ett organ för kontakter mellan pensionärernas 

organisationer och kommunen. Syftet med rådet är att pensionärerna ska ges möjlighet att påverka och 

lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som rör de äldre invånarna. Rådet 

sammanträder fyra gånger per år. 

  

Det kommunala pensionärsrådet är en viktig resurs för samråd i frågor som rör äldreomsorgens 

utveckling. Äldreomsorgen arbetar med utgångspunkten att rådet ska komma in i ett tidigt skede i 

förändrings- och beslutsprocesser, samt ges tillfälle att yttra sig i frågor om äldreomsorgen innan 

socialnämnden fattar beslut. 

56 Kunskapsguiden, Samordnad individuell plan, hämtad 2020-08-20. 
57 Ibid. 
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9. Personal- och kompetensförsörjning  

Kompetensförsörjning är en process i en organisation för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens hos 

personalen för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. Ansvaret för 

kompetensförsörjningen ligger i första hand på huvudmännen för socialtjänst och hälso- och sjukvård, 

samt på privata utförare. Staten har ett övergripande ansvar för kompetensförsörjning genom en rad 

åtgärder inom flera politikområden såsom: arbetsmarknad, arbetsmiljö, utbildning, näringspolitik, 

regionalpolitik, migration, jämställdhet och äldrepolitik m.fl. Kompetensförsörjning innefattar dels att 

det finns personal, dels att dessa har rätt kompetens. God kompetensförsörjning innebär att det finns 

tillräcklig tillgång till yrkeskompetent personal för att motsvara den efterfrågan som huvudmän och 

utförare vid varje tillfälle har.  58

En kvarts miljon anställda arbetar med kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre personer i 

Sverige. Nio av tio är undersköterskor och sex av tio bland dessa har yrkesutbildning för sitt arbete. 

Nästan nio av tio är kvinnor. Det finns stora skillnader i bemanning och andel som har yrkesutbildning 

mellan kommunerna. Det finns ett samband mellan yrkeskompetent personal och god kvalitet i vård och 

omsorg. Framöver kommer krav på god yrkeskompetens att öka.  59

  

Sveriges Kommuner och Regioner har formulerat nio strategier för att möta den kommande 

rekryteringsutmaningen: 

● Använd kompetens rätt 

● Bredda rekryteringen 

● Förläng arbetslivet 

● Marknadsför jobben 

● Skapa engagemang 

● Använd tekniken och digitaliseringen 

● Fler jobbar mer 

● Lönekarriär och löneutveckling 

● Utvecklings- och karriärmöjligheter 

 

För att arbeta med dessa strategier behöver arbetsgivare eftersträva gott ledarskap och en god 

arbetsmiljö.  60

 

I Salems kommun pågår Heltidsprojektet. Projektet innebär en omställning så att heltidsarbete blir 

normen både för befintlig personal och nyrekryteringar. Idag är största andelen deltidsanställda i 

kommunen på socialförvaltningen, inom äldreomsorgen. Målet är att 60 procent av de anställda ska 

arbeta heltid. Personalen kommer att erbjudas att arbeta heltid och när heltidsarbete inte är möjligt på 

58 SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.  
59 Ibid. 
60 Sveriges Kommuner och Regioner, Strategi för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning inom socialtjänst 
och kommunal hälso- och sjukvård, 2018.  
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den anställdes enhet får den anställde täcka upp på andra enheter där behovet finns på grund av 

exempelvis sjukfrånvaro. Det finns fördelar för personalen i form av mer variation vilket kan minska 

ohälsa och skador. Det kan även bidra till kompetensökning samt social variation för personalen. På sikt 

kommer det innebära ekonomiska fördelar för kommunen, minskat antal timvikarier, bättre kontinuitet 

för personal och brukare. Heltid som norm förväntas även att göra äldreomsorgen i Salem till en 

attraktivare arbetsplats. 

 

Anställda inom äldreomsorgens utförande verksamheter (hemtjänst, dagverksamhet samt vård- och 

omsorgsboende) ska ha adekvat utbildning och kompetens som motsvarar verksamhetens krav. 

Socialförvaltningen har fastställda kompetenskrav för samtliga befattningar, både i utförande 

verksamheter och i den myndighetsutövande verksamheten. Kompetenskravet inom 

utförarverksamheterna är utbildad undersköterska. Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska vara väl 

förtrogna med de grundläggande värderingar som ska prägla kommunens äldreomsorg och personalen 

skriver under att de tagit del av en arbetsbeskrivning där krav på deras yrkesutövande framgår. 

Flerspråkig personal är en tillgång, samtidigt som goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i 

skrift är en nödvändighet och ett krav. Socialförvaltningen erbjuder fortlöpande  kompetensutveckling 

och fortbildning för de anställda inom äldreomsorgen. Språkutbildningar samt 

undersköterskeutbildningar har erbjudits till en del av personalen och det arbetet fortgår. 

 

Äldreomsorgen är positiva till att ta emot studenter från omvårdnadsprogrammet och flera har fått 

möjlighet till anställning efter utförd praktik.  

 

Det har varit relativt svårt att rekrytera undersköterskor till särskilda boenden och hemtjänsten och även 

sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal är svårrekryterade.  
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10. Kvalitet, forskning och utveckling  

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och kvaliteten ska fortlöpande och systematiskt 

utvecklas och säkras.  Detta görs genom ett ledningssystem vilket vårdgivare och socialtjänst är skyldiga 61

att ha.  Ledningssystemet ska innehålla information om hur verksamheten planeras, leds, kontrolleras, 62

följs upp, utvärderas och förbättras.  63

 

Enligt Socialstyrelsen ska det systematiska förbättringsarbetet bestå av riskanalys, egenkontroll och 

hantering av avvikelser. Med kvalitet avses i detta sammanhang att en verksamhet uppfyller de krav och 

mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten, samt beslut som har meddelats med 

stöd av sådana föreskrifter.  64

 

Kvalitet är ett brett begrepp, som både kan inkludera de förutsättningar som finns i form av till exempel 

lokaler, bemanning, rutiner och utrustning, hur arbetet utförs och resultatet – blev det bra, och i så fall 

ur vems perspektiv? Inget av dessa perspektiv är oviktigt. I en relationell verksamhet som 

äldreomsorgen så är det lättare att mäta vilka förutsättningar som finns, än vad resultatet blev. Hur 

sambandet ser ut mellan förutsättningar och resultat är mer svårbedömbart.   65

 

Socialstyrelsen framhåller att god kvalitet förutsätter att vården och omsorgen är; kunskapsbaserad, 

individanpassad, säker, tillgänglig och jämlik.  66

 

Äldreomsorgen i Salems kommun arbetar med kvalitetsledningssystem i enlighet med vad 

Socialstyrelsen föreskriver. Socialnämnden följer årligen upp äldreomsorgens kvalitetsarbete. Salem 

deltar i Socialstyrelsens arbete med Öppna jämförelser där en del är den nationella 

brukarundersökningen “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Resultatet av 

brukarundersökningarna analyseras och presenteras för socialnämnden och ligger också till grund för 

utveckling och förbättring av verksamheten. 

 

Andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende i Salem var år 2019 75 

procent vilket är en minskning från 77 procent år 2018. Andra jämförbara kommuner i Stockholms län 

ligger mellan 69 och 83 procent år 2019 och mellan 71 och 81 procent år 2018. Andelen äldre som svarat 

positivt på frågor om bemötande, trygghet och förtroende i särskilda boenden var i Salems kommun 29 

procent år 2019 och 35 procent år 2018.  I jämförelse med andra jämförbara Stockholmskommuner som 

låg mellan 19 och 42 procent år 2019 och mellan 28 och 41 procent år 2018.  67

 

61 Socialtjänstlag (2001:453) 3 kap 3 §.  
62 SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.  
66 Ibid. 
67 Kolada. 
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Andelen äldre som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten i Salem var 87 procent år 2019 och 88 

procent år 2018. I jämförbara kommuner i Stockholms län var motsvarande siffror mellan 76 och 92 

procent år 2019 och mellan 77 och 95 procent år 2018. Vad gäller andelen äldre som är nöjda med 

bemötande, trygghet och förtroende inom hemtjänsten var siffrorna 40 procent år 2019 och 41 procent 

2018 i Salems kommun. I andra jämförbara kommuner i Stockholms län var motsvarande siffror mellan 

24 och 45 procent år 2019 och mellan 25 och 50 procent år 2018.  68

 

Salems kommun ligger således på en medelnivå gällande kvalitet i äldreomsorgen, jämfört med andra 

jämförbara kommuner i Stockholms län både när det gäller hemtjänsten och särskilda boenden. Det är 

också något sämre kvalitetsresultat i Salem år 2019 jämfört med år 2018.  

 

Nestor FoU-center, där Salems kommun är en av 10 ägarkommuner tillsammans med regionen, bidrar 

genom sin praktiknära forskning och utveckling till förhöjd kvalitet inom äldreomsorg och äldrevård och 

därmed ökar livskvaliteten för de äldre och deras närstående. Nestor har till uppgift att använda sig av 

forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och vetenskapliga metoder i sina uppdrag och strävar efter 

bred delaktighet, samverkan och aktivt ägarskap hos sina uppdragsgivare. Nestor har också i uppdrag att 

sprida kunskap till ägarnas medarbetare genom att erbjuda aktiviteter för kompetensutveckling och 

olika arenor för utbyte av erfarenheter och gemensamt lärande.  

 

  

68 Kolada. 
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11. Slutsats 

Äldreplanen lyfter ett antal strategiska områden som socialförvaltningen bör ha i fokus de kommande 

åren vid planeringen och utförandet av äldreomsorgen. Antalet äldre ökar nationellt sett samtidigt som 

det inte sker några större ökningar av antalet äldre i Salems kommun de kommande fem åren. Den 

prognostiserade ökningen av äldre de kommande fem åren är 93 personer. Fram till år 2030 sker en en 

relativt liten ökning av antalet äldre enligt befintlig befolkningsprognos. Det är viktigt att komma ihåg att 

långsiktiga prognoser kan vara osäkra och att befolkningsutvecklingen behöver följas över tid.  

Utifrån beläggningen inom äldreomsorgen och befolkningsutvecklingen visar prognosen för behovet av 

platser på särskilda boenden att det råder en överkapacitet de kommande åren. Det behöver enligt 

planering skapas korttidsplatser för demensvård för att undvika externa korttidsplaceringar. För att 

undvika externa placeringar på särskilda boenden när överkapacitet råder på interna boenden behöver 

de interna boenden anpassas i möjligaste mån för att möta de specifika behov som brukarna har.  

Antalet hemtjänsttagare beräknas öka något då vård och omsorg i ordinärt boende ständigt ökar. Detta 

ställer krav på myndighetsutövningen och behöver beaktas i vidare organisatorisk planering av 

bemanning och kompetens. Det bedöms att antalet beviljade hemtjänsttimmar eventuellt kan minskas 

om tätare uppföljningar görs av biståndshandläggarna. De äldre ska ha rätt omfattning av vård och 

omsorg utifrån sina individuella behov, varken mer eller mindre. Implementeringen av IBIC kommer att 

bidra till mer strukturerade utredningar och uppföljningar.  

Då äldreomsorgen i Salem visar på en överkapacitet inom särskilda boenden de kommande åren och 

ingen utökning av verksamheten behöver planeras för behöver fokus istället läggas på att öka kvaliteten 

i verksamheterna. Nivån på kvaliteten inom äldreomsorgens verksamheter har sjunkit de senaste åren. 

De planerade åtgärderna behöver genomföras och följas upp för att uppnå en högre kvalitetsnivå.  

Dagverksamheten behöver utökas, särskilt demensinriktning där det varit ett högt tryck som också 

beräknas öka i takt med att antalet personer med demenssjukdom beräknas öka. Det innebär att 

nuvarande lokaler och möjligheter till utökning inom befintliga lokaler behöver ses över.  

Arbetet med digitalisering kommer att fortsätta på förvaltningen och vad gäller äldreomsorgen behöver 

ny teknik fortsatt implementeras men det behöver ske med utgångspunkt från brukarnas behov, 

effektivisering för personalen och med en god framförhållning så att behovsinventering, upphandling 

samt säkerhetsaspekter beaktas. Detta för att undvika bristande säkerhet eller dyrbara lösningar som 

inte ger den förväntade effekten.  

Pågående projekt, Heltid som norm, behöver slutföras och följas upp. Även implementeringen av IBIC 

både inom beställande och utförande verksamheter behöver slutföras. Personalförsörjningen har varit 

en utmaning och verksamheterna behöver arbeta för att locka och behålla personal genom att verka för 

att vara en attraktiv arbetsplats.  
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Det förebyggande arbetet som redan görs behöver fortsätta för att främja de äldres hälsa och på det 

sättet skjuta upp behovet av äldreomsorg. 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                                   5
 § XX KS/2021:99 

Rapportering av gynnande beslut som inte har verkställts, kv 4 
2020

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § lSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h §Sol skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). Socialnämnden 
ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021 där nämnden 
beslutade att föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande beslut 
enligt Sol och lSS, 4:e kvartalet 2020 som ej verkställts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 39/2021
Att kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut enligt Sol och lSS, 4:e 
kvartalet 2020 som ej verkställts.

______________________

Delges:
Socialnämnden 
Arkiv
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17 av 23 

Kommunstyrelsen 

KS § 39 KS/2021 :99 

Rapportering av gynnande beslut som inte har verkställts, kv 4 

2020 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § ISS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h §Sol skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts . Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). Socialnämnden ska 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021 där nämnden 
beslutade att föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande beslut 
enligt Sol och ISS, 4:e kvartalet 2020 som ej verkställts . 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt Sol och ISS, 4:e kvartalet 2020 som ej verkställts. 

Socialnämnden 

Arkiv 

!.!J 
Ordf. sign. Just. sign. 
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 Socialförvaltningen 
Marina Furukvist 
Systemförvaltare 

 
 
 
Socialnämnden 

 Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e 
kvartalet 2020 som ej verkställts 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2020 som ej verkställts. 

Ärendet 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att 

rapportera gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO 

(äldreomsorg), OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och 

familjeomsorg). 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera  

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte 

verkställts tre månader från dagen för beslut. 

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där 

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för 

avbrott. 

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats 

av annan anledning utan att verkställas. 

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare 
rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs.  

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och 
fullmäktige att för perioden 2020-10-01 - 2020-12-31 finns två (2) gynnande beslut som 
ej verkställts men som rapporterats tidigare (se bilaga).  

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts 
inom 3 månader att rapportera (se bilaga).  

För perioden finns ett  (1) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att 
verkställas att rapportera (se bilaga). 
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För perioden finns inga (0) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 
men som nu verkställts (se bilaga).  
 
 
 

  
 
 
 
Jenny Thorsell  

 
 
 
 
Marina Furukvist 

 Socialchef Systemförvaltare 

 Bilaga: 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2020 som ej verkställts 
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     Bilaga 1  

                                                                                                                                                                                                                                                             SN/2021:10:726 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader från 

beslutsdatum, 4:e kvartalet 2020  
 

Datum för beslut Typ av bistånd                             Antal kalenderdagar        Orsak/kommentar                                               Kön 

      sedan beslut 

 

*Har rapporterats tidigare  

 

Rapportering av avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 

datum för avbrott  
 
     Datum       Datum                     Typ av bistånd                         Antal kalenderdagar                      Orsak/kommentar                                                                     Kön  

   för beslut   för avbrott                                     sedan avbrott    

1 

2020-05-04 Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS* 241 Remiss skickad till familjehemssekreterare 18/5 för utredning 
av korttidsfamilj. Kontakt tas med familjeenheten 17/9 och 
25/9. 2/10 kommer information om att utredning pågår. 
2020-10-20 ingen korttidsfamilj finns enligt utredare av 
korttidsfamiljer. Beviljades 2020-05-04 avlösarservice som 
verkställdes samma dag. Omfattningen av avlösarservice är 
högre än i vanliga fall och har samma syfte som 
korttidsfamiljen, att avlasta. 

M 

2020-06-18 Kontaktperson enligt  9 § 4 LSS* 196 Kontakt togs med den enskilde 2020-10-05, 2020-10-06 och 
2020-10-19. Svaret var att den enskilde ville avvakta till efter 
nyår.  

K 

      



 

Rapportering av gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas 
 

   Datum            Datum                  Typ av bistånd                                 Antal kalenderdagar                         Orsak/kommentar                                                                        Kön 

 för beslut        för avslut                                                                     mellan beslut och avslut 

 

 

Rapportering av gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu 

verkställts 
 

    Datum Datum                     Typ av bistånd                            Antal kalenderdagar                             Orsak/kommentar                                                                  Kön 

   för beslut    för verkställighet                                                    mellan beslut och verkställighet 

 

 

 

 

2 

2020-06-22 2021-01-12 Ledsagarservice enligt  9 § 3 
LSS 

192 2020-11-18 tackar den enskilde nej till insatsen via 
vårdnadshavaren i samtal med utförare. 2021-01-12 avslutar 
handläggare insatsen. 

K 

     M 
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 § XX KS/2021:103 

Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente för 
verkställighet i KF

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om försiktighetsåtgärder med anledning av rådande 
pandemi med coronavirus ( covid-19) medför att det finns risk att ledamöter och ersättare 
överförmyndarnämnden inte kan delta på sammanträden.

Kommunallagen medger rätt att delta på nämndsammanträde på distans om 
kommunfullmäktige beslutat det och om särskilda tekniska krav är uppfyllda. En förutsättning 
för sammanträden på distans är att nämndens reglemente tillåter detta, vilket 
överförmyndarnämndens nuvarande reglemente inte gör. För att ändra reglemente i en 
gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs likalydande beslut av 
kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 55/2021
Att kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.

______________________

Delges:
Södertörns överförmyndarnämnd 
Arkiv
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KS § 55 KS/2021:103 - 000

Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om försiktighetsåtgärder med anledning av rådande 
pandemi med coronavirus ( covid-19) medför att det finns risk att ledamöter och ersättare 
överförmyndarnämnden inte kan delta på sammanträden.

Kommunallagen medger rätt att delta på nämndsammanträde på distans om 
kommunfullmäktige beslutat det och om särskilda tekniska krav är uppfyllda. En förutsättning 
för sammanträden på distans är att nämndens reglemente tillåter detta, vilket 
överförmyndarnämndens nuvarande reglemente inte gör. För att ändra reglemente i en 
gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs likalydande beslut av 
kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 
Södertörns överförmyndarnämnd.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente
för Södertörns överförmyndarnämnd.

Ärendet
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om försiktighetsåtgärder med anledning av rådande
pandemi med coronavirus ( covid-19) medför att det finns risk att ledamöter och
ersättare överförmyndarnämnden inte kan delta på sammanträden.

Kommunallagen medger rätt att delta på nämndsammanträde på distans om
kommunfullmäktige beslutat det och om särskilda tekniska krav är uppfyllda. En
förutsättning för sammanträden på distans är att nämndens reglemente tillåter detta,
vilket överförmyndarnämndens nuvarande reglemente inte gör. För att ändra reglemente
i en gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs likalydande
beslut av kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner.

Reglementet föreslås få följande revidering:
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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 § XX KS/2021:152 

Förslag på taxa för laddstolpe för laddning av elfordon
Två laddstolpar avsedda för att ladda elfordon har installerats på infartsparkeringen i 
Rönninge C. Syftet med laddstolparna är att möjliggöra för boende i kommunen med elbil att 
ladda sitt fordon. En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el, eftersom ett köp av el 
endast kan ske mellan bilanvändare och eldistributör.

Den 1 juni 2012 infördes dock ett undantag från kravet på nätkoncession för interna elnät 
som huvudsakligen används för fordons elbehov enligt 22 b § förordning (2007:215) om 
undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), ”IKN-förordningen”.

Förvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner i länet som har installerat laddstolpar 
och dessa rekommenderar att lokala trafikföreskrifter för ändamålet beslutas samt att en 
taxa om 3 kr/kWh tas ut för parkering. Detta är den kostnad som de flesta kommuner tar ut 
av bilägaren och täcker både den direkta elkostnaden men också underhåll och skötsel av 
stolpen. Beslut om taxa för laddning ska tas av kommunfullmäktige för att gälla.

Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens tekniska utskott den 31 mars 2021 och där 
utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska ta ut en 
avgift för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 
3 kr/kwh. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 51/2021
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ta ut en avgift för laddning av eldrivna 
fordon via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 
3 kr/kWh.

______________________

Delges:
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv
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KS § 51 KS/2021:152 - 315

Förslag på taxa för laddstolpe för laddning av elfordon i 
Rönninge centrum vid infartsparkeringen

Två laddstolpar avsedda för att ladda elfordon har installerats på infartsparkeringen i 
Rönninge C. Syftet med laddstolparna är att möjliggöra för boende i kommunen med elbil att 
ladda sitt fordon. En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el, eftersom ett köp av el 
endast kan ske mellan bilanvändare och eldistributör.

Den 1 juni 2012 infördes dock ett undantag från kravet på nätkoncession för interna elnät 
som huvudsakligen används för fordons elbehov enligt 22 b § förordning (2007:215) om 
undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), ”IKN-förordningen”.

Förvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner i länet som har installerat laddstolpar 
och dessa rekommenderar att lokala trafikföreskrifter för ändamålet beslutas samt att en 
taxa om 3 kr/kWh tas ut för parkering. Detta är den kostnad som de flesta kommuner tar ut 
av bilägaren och täcker både den direkta elkostnaden men också underhåll och skötsel av 
stolpen. Beslut om taxa för laddning ska tas av kommunfullmäktige för att gälla.

Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens tekniska utskott den 31 mars 2021 och där 
utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska ta ut en 
avgift för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 
3 kr/kwh. 

Yrkanden 
Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska ta ut en avgift 
för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 
3 kr/kWh.
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MIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Driftsättning och taxa för laddstolpar för laddning av

elfordon i Rönninge C (infartsparkeringen)

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att besluta att
kommunen ska ta ut en avgift för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på
kommunens egna laddstolpar med 3 kr/kWh.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge förvaltningen uppdraget att se
över lokala trafikföreskrifter för laddstolpar på allmän platsmark och
parkeringsplatser.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ta stolparna i bruk och driftsätta
dem.

Sammanfattning av ärendet

Två laddstolpar avsedda för att ladda elfordon har installerats på infartsparkeringen i

Rönninge C. Syftet med laddstolparna är att möjliggöra för boende i kommunen med elbil

att ladda sitt fordon.

En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el, eftersom ett köp av el endast kan ske

mellan bilanvändare och eldistributör. En kommun kan inte heller subventionera eller ge

bort el, då detta inte är förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen. Den 1 juni

2012 infördes dock ett undantag från kravet på nätkoncession för interna elnät som

huvudsakligen används för fordons elbehov enligt 22 b § förordning (2007:215) om

undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), ”IKN-förordningen”.

Med stöd av undantaget kan en grupp laddstationer på ett internt nät anslutas till det

koncessionspliktiga elnätet i en anslutningspunkt och det är även möjligt att ta betalt för

elen av den som laddar. Kommunen tar betalt för laddning genom en privat leverantör

och erbjuder kunder att betala med laddbricka.

Den privata leverantören hanterar fakturering av bilägaren, felanmälan och övrig

administration för laddstolpen och tar ut en avgift för detta. Faktureringen av bilägaren

sker löpande och de summor som betalas in av bilägaren betalas ut till Salems kommun
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under året.

Förvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner i länet som har installerat

laddstolpar och dessa rekommenderar att lokala trafikföreskrifter för ändamålet beslutas

samt att en taxa om 3 kr/kWh tas ut för parkering. Detta är den kostnad som de flesta

kommuner tar ut av bilägaren och täcker både den direkta elkostnaden men också

underhåll och skötsel av stolpen. Beslut om taxa för laddning ska tas av

kommunfullmäktige för att gälla.

Ansvarig för parkeringsplatser på allmän platsmark är gatuenheten som har möjlighet att

se över behovet av att ta fram nödvändiga lokala trafikföreskrifter under året. De lokala

trafikföreskrifterna kan bland annat ta upp vilka som får använda parkeringsplatserna,

vilka tider de får användas, skyltning m.m.

Om beslut fattas enligt förvaltningens förslag kommer stolparna att driftsättas och tas i

bruk.

Per-Johan Hurtig
Gata/VA-chef

Christina Lood
Förvaltningschef

Delges

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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KS § 51 KS/2021:152 - 315

Förslag på taxa för laddstolpe för laddning av elfordon i 
Rönninge centrum vid infartsparkeringen

Två laddstolpar avsedda för att ladda elfordon har installerats på infartsparkeringen i 
Rönninge C. Syftet med laddstolparna är att möjliggöra för boende i kommunen med elbil att 
ladda sitt fordon. En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el, eftersom ett köp av el 
endast kan ske mellan bilanvändare och eldistributör.

Den 1 juni 2012 infördes dock ett undantag från kravet på nätkoncession för interna elnät 
som huvudsakligen används för fordons elbehov enligt 22 b § förordning (2007:215) om 
undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), ”IKN-förordningen”.

Förvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner i länet som har installerat laddstolpar 
och dessa rekommenderar att lokala trafikföreskrifter för ändamålet beslutas samt att en 
taxa om 3 kr/kWh tas ut för parkering. Detta är den kostnad som de flesta kommuner tar ut 
av bilägaren och täcker både den direkta elkostnaden men också underhåll och skötsel av 
stolpen. Beslut om taxa för laddning ska tas av kommunfullmäktige för att gälla.

Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens tekniska utskott den 31 mars 2021 och där 
utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska ta ut en 
avgift för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 
3 kr/kwh. 

Yrkanden 
Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska ta ut en avgift 
för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 
3 kr/kWh.
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______________________
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MIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Driftsättning och taxa för laddstolpar för laddning av

elfordon i Rönninge C (infartsparkeringen)

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att besluta att
kommunen ska ta ut en avgift för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på
kommunens egna laddstolpar med 3 kr/kWh.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge förvaltningen uppdraget att se
över lokala trafikföreskrifter för laddstolpar på allmän platsmark och
parkeringsplatser.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ta stolparna i bruk och driftsätta
dem.

Sammanfattning av ärendet

Två laddstolpar avsedda för att ladda elfordon har installerats på infartsparkeringen i

Rönninge C. Syftet med laddstolparna är att möjliggöra för boende i kommunen med elbil

att ladda sitt fordon.

En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el, eftersom ett köp av el endast kan ske

mellan bilanvändare och eldistributör. En kommun kan inte heller subventionera eller ge

bort el, då detta inte är förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen. Den 1 juni

2012 infördes dock ett undantag från kravet på nätkoncession för interna elnät som

huvudsakligen används för fordons elbehov enligt 22 b § förordning (2007:215) om

undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), ”IKN-förordningen”.

Med stöd av undantaget kan en grupp laddstationer på ett internt nät anslutas till det

koncessionspliktiga elnätet i en anslutningspunkt och det är även möjligt att ta betalt för

elen av den som laddar. Kommunen tar betalt för laddning genom en privat leverantör

och erbjuder kunder att betala med laddbricka.

Den privata leverantören hanterar fakturering av bilägaren, felanmälan och övrig

administration för laddstolpen och tar ut en avgift för detta. Faktureringen av bilägaren

sker löpande och de summor som betalas in av bilägaren betalas ut till Salems kommun
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under året.

Förvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner i länet som har installerat

laddstolpar och dessa rekommenderar att lokala trafikföreskrifter för ändamålet beslutas

samt att en taxa om 3 kr/kWh tas ut för parkering. Detta är den kostnad som de flesta

kommuner tar ut av bilägaren och täcker både den direkta elkostnaden men också

underhåll och skötsel av stolpen. Beslut om taxa för laddning ska tas av

kommunfullmäktige för att gälla.

Ansvarig för parkeringsplatser på allmän platsmark är gatuenheten som har möjlighet att

se över behovet av att ta fram nödvändiga lokala trafikföreskrifter under året. De lokala

trafikföreskrifterna kan bland annat ta upp vilka som får använda parkeringsplatserna,

vilka tider de får användas, skyltning m.m.

Om beslut fattas enligt förvaltningens förslag kommer stolparna att driftsättas och tas i

bruk.

Per-Johan Hurtig
Gata/VA-chef

Christina Lood
Förvaltningschef

Delges

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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 § XX KS/2019:87 

Svar på motion - Klimatsmart mat på våra skolor

Rönningepartiet har den 18 februari 2019 väckt en motion om Klimatsmart mat på våra 
skolor mm. Kommunen har ett övergripande mål med samma syfte som regelbundet följs 
upp, och vidtar utöver det en rad klimatvänliga åtgärder. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021. Ärendet behandlades på Barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde den 16 februari 2021, där nämnden beslutade att 
motionens första att-sats skulle anses vara besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 57/2021
Att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

______________________

Delges: 
Rönningepartiet
Barn- och utbildningsnämnden 
Arkiv
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KS § 56 KS/2019:87 - 101

Svar på motion - Klimatsmart mat på våra skolor, väckt av 
Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och Anders Klerkefors (R)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om försiktighetsåtgärder med anledning av rådande 
pandemi med coronavirus ( covid-19) medför att det finns risk att ledamöter och ersättare 
överförmyndarnämnden inte kan delta på sammanträden.

Kommunallagen medger rätt att delta på nämndsammanträde på distans om 
kommunfullmäktige beslutat det och om särskilda tekniska krav är uppfyllda. En förutsättning 
för sammanträden på distans är att nämndens reglemente tillåter detta, vilket 
överförmyndarnämndens nuvarande reglemente inte gör. För att ändra reglemente i en 
gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs likalydande beslut av 
kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 
Södertörns överförmyndarnämnd.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Klimatsmart mat på våra skolor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara
besvarad.

Ärendet
Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och Anders Klerkefors (R) har den 18 februari 2019
väckt en motion om Klimatsmart mat på våra skolor mm.
Motionärerna yrkar på att:

1. alla förskolor och skolor får riktlinjer att handla och servera klimatsmart mat
redan för skolåret 2019-2020

2. Att en övergång till klimatsmart mat i alla av kommunen finansierade
verksamheter blir ett klimatmål för kommunen från och med 2020.

Motionärerna påpekar att våra förskolor och skolor redan jobbar aktivt med hållbar
utveckling och köper så mycket ekologisk mat som möjligt, men tycker att det är dags att
ändra detta mål till klimatsmart mat istället. Motionärerna vill minska köttkonsumtionen
genom att t ex servera mycket mer vegetarisk mat och mindre kött på våra skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i tjänsteskrivelsen (daterad den 8 februari
2021) att köken i förskolorna och skolorna redan idag gör livsmedelsval till stor del utifrån
vad som är bra för klimatet. Förvaltningen lyfter också att förvaltningen arbetar med en
revidering av kostpolicyn där frågan om en strategi för klimatsmartare mat kommer att
behandlas.

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 16 februari 2021 beslutat
att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande och överlämna det
till kommunstyrelsen - därmed anser barn- och utbildningsnämnden att motionens första
att-sats är besvarad.

Den 25 februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att ställa sig bakom
dokumentet “Nytt Klimatinitiativ i Salem” som programförklaring för hur Salems kommun
ska nå klimatmålen. I initiativet framgår att Salems kommun arbetar för att FN:s och de
nationella klimatmålen ska nås. Salems kommuns ansvarsområden är de utsläppskällor
som finns i den kommunala organisationen, fastigheter, verksamheter, fordon och
beteenden. Kommunen ska genom främst kommunikationsinsatser arbeta för att
underlätta för boende och verksamma i Salem att leva klimatsmart vardagen. Salems
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kommuns mål och indikatorer behöver en tydligare klimatprofil.

Utifrån att kommunfullmäktige har fattat beslut om att ställa sig bakom dokumentet
“Nytt klimatinitiativ i Salem” föreslår kommunstyrelseförvaltningen att den andra
att-satsen i motionen ska anses vara besvarad.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Sofia Gullberg
Verksamhetsstrateg

Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande över motion “Klimatsmart mat på våra skolor
m.m.”

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande
och överlämna det till kommunstyrelsen, därmed anser barn- och utbildningsnämnden
att motionens första att-sats är besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och Anders Klerkefors (R) har den 18 februari 2019
väckt en motion om Klimatsmart mat på våra skolor m.m., se bilaga. Motionärerna yrkar
på

● att alla förskolor och skolor får riktlinjer att handla och servera klimatsmart mat
redan för skolåret 2019-2020;

● att en övergång till klimatsmart mat i alla av kommunen finansierade
verksamheter blir ett klimatmål för kommunen från och med 2020.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i tjänsteskrivelsen för att köken i förskolorna
och skolorna redan idag gör livsmedelsval till stor del utifrån vad som är bra för klimatet.
Förvaltningen lyfter också att förvaltningen arbetar med en revidering av kostpolicyn där
frågan om en strategi för klimatsmartare mat kommer att behandlas

Ärendet
Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och Anders Klerkefors (R) har den 18 februari 2019
väckt en motion om Klimatsmart mat på våra skolor m.m., se bilaga. Motionärerna yrkar
på

● att alla förskolor och skolor får riktlinjer att handla och servera klimatsmart mat
redan för skolåret 2019-2020;

● att en övergång till klimatsmart mat i alla av kommunen finansierade
verksamheter blir ett klimatmål för kommunen från och med 2020.

Motionärerna lyfter att de kommunala förskolorna och skolorna redan jobbar aktivt med
hållbar utveckling och köper så mycket ekologisk mat som möjligt, men tycker att det är
dags att ändra detta mål till klimatsmart mat istället, i vilket en strävan att behålla jordens
biologiska mångfalden ingår. Motionärerna vill minska köttkonsumtionen genom att t ex
servera mycket mer vegetarisk mat och mindre kött i skolorna.
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Bakgrund, hur enheterna arbetar idag

Barn- och utbildningsnämnden har ett mål i nämndens verksamhetsplan att “BoU ska
verka för att alla verksamheter arbetar för en hållbar utveckling (Barnkonventionen artikel
2, 3, 6, 12, 24)”. Detta mål omsätter sedan varje enhet till ett eget enhetsmål och
aktiviteter utifrån vad som går att påverka på det egna enheten. Utöver detta finns vissa
riktade instruktioner till verksamheterna utifrån att nämnden har tre mätbara indikatorer
som handlar om att köpa in ekologiska livsmedel, miljöcertifiera verksamheterna och att
minska matsvinnet (ny indikator sedan år 2020).

Nämnden har utöver detta mål även sedan 2010 en kostpolicy som ett styrande
dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Flera av strategierna i kostpolicyn
rör matens påverkan på klimatet. En strategi uppger att “Verksamheterna ska så långt
möjligt använda ekologiska, närproducerade, säsongsanpassade och rättvisemärkta
livsmedel. Ekologiska livsmedel ska redovisas på separat konto.”

En annan strategi är att “Svinnet ska minimeras. I skolan ska metoder för att mäta svinnet
användas”.

En tredje strategi är att inga fiskar från Östersjön, Vänern eller Vättern ska serveras då
dessa fiskar innehåller högre halter av dioxin än vad EU:s regler tillåter.

I en utvärdering av kostpolicyn hösten 2020 uppgav samtliga ansvariga kockar i förskole-
och skolköken att de har god kunskap om ekologiska, närproducerade och
säsongsanpassade produkter. De vet till exempel vilka livsmedel de ska undvika som ofta
ger ett stort klimatavtryck, såsom att matvete är mer klimatsmart än ris, att halloumi ger
ett stort klimatavtryck i form av utsläpp av koldioxid och att gurka är en onödig vara att
importera med tanke på hur näringsfattig grönsaken är. Vidare drygas kötträtter som
serveras ut med grönsaker redan idag, eftersom det dels är billigare att göra så, och det
ger ett högre näringsvärde och är bättre för klimatet.

De uppger också att de gör avvägningar i sina inköp utifrån miljöval såsom att de ibland
väljer närodlat eller säsongsanpassat före en ekologisk vara, då en ekologisk kan behöva
fraktas långa avstånd vilket inte är klimatsmart. Kockarna arbetar med andra ord redan
idag med ett bredare klimatperspektiv i åtanke i sina livsmedelsinköp än att endast köpa
ekologiska livsmedel.

Eftersom inköp av livsmedel som är ekologiska och närodlade oftare är dyrare än andra
livsmedel måste enheterna beakta att de ska hålla sin budget vid dessa inköp. Alla
enheter uppger dock att de köper ekologiska och närodlade produkter så långt det är
möjligt, ur ett ekonomiskt perspektiv.

Alla enheter arbetar för att minska matsvinnet och förvaltningen följer årligen upp
matsvinnet och rapporterar resultatet till nämnden. Alla enheter följer strategin om att
inte köpa fisk med höga halter av dioxin.

De delar som är nya i motionen från hur mål och riktlinjer inom barn- och
utbildningsnämnden är formulerade idag är förslaget att införa en riktlinje om att handla
och servera klimatsmart mat, som till exempel innebär att verksamheterna ska minska
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köttserveringen samt att det mätbara målet kring ekologiska livsmedel ska ändras till
klimatsmart mat.

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med en revidering av kostpolicyn där frågan
om en riktlinje för klimatsmart mat kommer att behandlas.

Förvaltningen anser, efter att ha diskuterat frågan med kockarna, att det finns många
perspektiv att beakta i frågan om en riktlinje kring klimatsmart mat. Frågan måste därför
utredas närmare.

När det handlar om att ersätta målet ekologiska livsmedel till klimatsmart mat anser
förvaltningen att detta är en fråga för kommunstyrelsens förvaltning, då den berör en
kommungemensam indikator. Barn- och utbildningsnämnden kommer följa det beslut
som tas för kommunens samtliga nämnder i denna fråga.

Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Katarina Sweding
Förvaltningschef

Sofia Gullberg
Verksamhetsstrateg

Bilagor

Motion - Klimatsmart mat på våra skolor m.m.

Delges

Kommunstyrelsen



 
 
	
	
Motion,	Kommunfullmäktige		
	

Datum:	2019-02-18	
	
Rönningepartiet,	
Anna-Carin	Ehn,	Maria	Trap	och	Anders	Klerkefors		
	
	
Klimatsmart	mat	på	våra	skolor	m.m.	
All	information	baserad	på	forskning	visar	att	vi	som	enskilda	individer	och	på	alla	nivåer	i	
samhället	måste	minska	vår	negativa	klimatpåverkan	om	vi	vill	se	en	framtid	för	
mänskligheten	och	hela	ekosystemet	på	vår	planet.	Vi	i	Rönningepartiet	vill	arbeta	och	
samarbeta	för	att	Salems	Kommun	bidrar	till	en	hållbar	utveckling	så	långt	det	bara	går	
utifrån	de	förutsättningar	som	finns	här.		
	
Ett	område	där	vi	relativt	snabbt	kan	göra	en	förändring	som	gör	skillnad	är	maten	på	
våra	förskolor	och	skolor.	De	jobbar	redan	aktivt	med	hållbar	utveckling	och	köper	så	
mycket	ekologisk	mat	som	möjligt,	men	vi	tycker	att	det	är	dags	att	ändra	detta	mål	till	
klimatsmart	mat	istället.	Globalt,	nationellt	och	lokalt	behöver	vi	minska	vår	
köttkonsumtion	medan	vi	strävar	efter	att	behålla	biologisk	mångfald.	Därför	är	det	dags	
att	t.ex.	servera	mycket	mer	vegetarisk	mat	och	mindre	kött	på	våra	skolor.	
	
Vi	är	övertygade	om	att	alla	barn	har	lätt	att	förstå	varför	det	här	är	ett	steg	till	en	bättre	
framtid	för	dem!	
 
Med	hänvisning	till	ovanstående	yrkas:	
-	Att	alla	förskolor	och	skolor	får	riktlinjer	att	handla	och	servera	klimatsmart	mat	redan	
för	skolåret	2019-2020; 
-	Att	en	övergång	till	klimatsmart	mat	i	alla	av	kommunen	finansierade	verksamheter	blir	
ett	klimatmål	för	kommunen	från	och	med	2020.	
 
 
 
 
	
	
_____________________			________________________		________________________	
			
Anna-Carin	Ehn																						Maria	Trap																																			Anders	Klerkefors	                                         	
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